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RESUMO 

 

A tendência da abordagem dos conteúdos relacionados à Física no Ensino 

Fundamental II pautada na memorização mecânica de fórmulas matemáticas 

desarticuladas dos conceitos científicos, configura uma experiência traumática para 

muitos estudantes. Essa forma de ensinar marcou e ainda se faz muito presente nas 

aulas de Ciências no Brasil. Embora haja iniciativas que buscam romper com essa 

tendência de ensino, há poucos trabalhos empíricos documentando as experiências 

que discutem as dificuldades de professores formados em Ciências Biológicas em 

ensinar os conteúdos da Física ou da Química no Ensino Fundamental. Neste sentido, 

buscamos compreender como uma sequência didática pode favorecer a apropriação 

de conteúdos de Ciências. Nosso objetivo, portanto, é apresentar um produto 

educacional baseado nas ideias de Vigotski que possibilite aos profissionais do ensino 

de Ciências diversificarem sua prática e fomentarem a aprendizagem de seus 

educandos por meio de um conjunto de atividades que mobilizam a ação, interação e 

participação mais ativa dos estudantes na maior parte do tempo. As atividades 

propostas neste trabalho estão atualmente divididas em sete momentos e foram 

levadas para a escola nos anos de 2014, 2015 e 2019. Nestes momentos são 

levantadas questões iniciais, propõe-se uma etapa de experimentação e observação, 

a partir da confecção de objetos/brinquedos como paraquedas, aviões de papel, 

protótipos do perfil das asas de aviões, pipas ou jogos; em seguida é proposto um 

diálogo a respeito dos conhecimentos envolvidos e a retomada das questões iniciais. 

Após a elaboração do produto, pretendíamos analisar adesão e o engajamento 

disciplinar produtivo dos participantes por meio de registros em áudio, vídeo e escrita, 

entretanto o surgimento e disseminação da COVID-19 paralisou as atividades 

escolares presenciais e inviabilizou esta etapa. A partir do refinamento de ajuste 

metodológico foi possível perceber a importância de incentivar e promover a leitura 

por meio de estímulos diversos como um fator fundamental no desempenho dos 

estudantes. 

Palavras-chave: Ensino de Física. Ensino de Ciências. Fundamental II – Anos Finais. 

Vigotski 



 

 

ABSTRACT 

 

The tendency to approach Physics-related contents in Elementary School II, based on 

the mechanical memorization of mathematical formulas disjointed from scientific 

concepts, configures a traumatic experience for many students. This way of teaching 

marked and is still very present in Science classes in Brazil. Although there are 

initiatives that seek to break with this teaching trend, few empirical works are 

documenting the experiences that discuss the difficulties of teachers trained in 

Biological Sciences in teaching Physics or Chemistry contents in Elementary School. 

In this sense, we seek to understand how a didactic sequence can favor the 

appropriation of Science content. Our goal, therefore, is to present an educational 

product based on Vygotsky's ideas that enable science teaching professionals to 

diversify their practice and encourage the learning of their students through a set of 

activities that mobilize action, interaction, and more active participation of students 

most of the time. The activities proposed in this work are currently divided into seven 

stages and were taken to school in 2014, 2015, and 2019. In these moments, initial 

questions are raised, a stage of experimentation and observation is proposed, from 

the making of objects/ toys such as parachutes, paper airplanes, prototype aircraft 

wing profiles, kites, or games; then dialogue about the knowledge involved is proposed 

and the initial questions resumed. After developing the product, we intended to analyze 

the participants' adherence and productive disciplinary engagement through audio, 

video, and written records, however, the emergence and dissemination of COVID-19 

paralyzed classroom activities and made this stage unfeasible. From the refinement of 

the methodological adjustment, it was possible to see the importance of encouraging 

and promoting reading through various stimuli as a fundamental factor in student 

performance. 

 

Keywords: Physics Teaching. Science Teaching. Elementary II – Final Years. 

Vygotskyi 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS DA DISSERTAÇÃO 

 

Figura 1: Representação de uma pipa de caixa ...............................................................................................30 

Figura 2: Representação do ângulo de ataque ................................................................................................32 

Figura 3: Sequência dos momentos que constituem a SD ...............................................................................57 

Figura 4: Visão geral das etapas que passaram a constituir os momentos do Refinamento de Ajuste 

Metodológico da SD ..............................................................................................................................58 

 

LISTA DE FIGURAS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Figura 5: Referência principal utilizada para a leitura do mito ...................................................................... 108 

Figura 6: Forças físicas que atuam no avião em voo ...................................................................................... 119 

Figura 7: Sugestão de livro para dobradura de aviões ................................................................................... 120 

Figura 8: Perfil da asa de uma ave ................................................................................................................. 122 

Figura 9: Representação das linhas de ar no perfil da asa ............................................................................. 123 

Figura 10: Perfil do aerofólio traseiro de um carro de fórmula 1 ................................................................... 124 

Figura 11: Sugestão de livro para confecção de pipas ................................................................................... 127 

 

file:///C:/Users/aninh/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/Mestrado%20nova%20versão%20final/Versão%20corrigida%20UYRÁ/Dissertação_AerodinâmicaPIBID%20(1).docx%23_Toc79347561
file:///C:/Users/aninh/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/Mestrado%20nova%20versão%20final/Versão%20corrigida%20UYRÁ/Dissertação_AerodinâmicaPIBID%20(1).docx%23_Toc79347562
file:///C:/Users/aninh/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/Mestrado%20nova%20versão%20final/Versão%20corrigida%20UYRÁ/Dissertação_AerodinâmicaPIBID%20(1).docx%23_Toc79347564
file:///C:/Users/aninh/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/Mestrado%20nova%20versão%20final/Versão%20corrigida%20UYRÁ/Dissertação_AerodinâmicaPIBID%20(1).docx%23_Toc79347564


 

 

LISTA DE QUADROS DA DISSERTAÇÃO 

 

Quadro 1: Atividades que compuseram o embrião da SD ...............................................................................50 

Quadro 2: Visão geral das etapas da Sequência Didática ................................................................................54 

Quadro 3: Visão Geral do Primeiro Encontro ..................................................................................................59 

Quadro 4: Visão Geral do Segundo Encontro ..................................................................................................64 

Quadro 5: Visão geral do Terceiro Encontro ....................................................................................................68 

Quadro 6: Visão geral do Quinto Encontro ......................................................................................................75 

Quadro 7: Visão Geral do Sexto e Sétimo Encontro ........................................................................................79 

Quadro 8: Visão Geral do Café com Conversa .................................................................................................82 

  



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

ANFOBE: Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação  

BNC: Base Nacional Comum  

BNCC: Base Nacional Comum Curricular 

COVID-19: Corona Vírus Disease (tradução: Doença do Coronavírus) 

DEBIO: Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente 

DECBI: Departamento de Ciências Biológicas 

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior 

CFE: Conselho Federal de Educação 

CNE: Conselho Nacional de Educação 

EF II: Ensino Fundamental II 

ENPEC: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

EREBIO: Encontro Regional de Ensino de Biologia 

HQ: História em quadrinhos 

IBECC: Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

INEP: Instituto de Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDB: Lei de Diretrizes e Bases 

MEC: Ministério da Educação 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais 

PIBID: Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência 

PED: Programa de Estímulo à Docência 

PNE: Plano Nacional de Educação 

PSSC: Physical Science Study Committee 

RPG: Role Playing Game 

SD: Sequência Didática 

UFOP: Universidade Federal de Ouro Preto 

ZDI: Zona de Desenvolvimento Iminente 

 

 

 
  



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 20 

Objetivos ................................................................................................................. 23 

Justificativa .............................................................................................................. 23 

1.1 O novo “normal” com o coronavírus no contexto mundial............................... 24 

2. REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................... 28 

2.1 O fascínio do ser humano em voar ................................................................. 28 

2.2 A inserção da disciplina de Ciências no currículo escolar brasileiro ............... 33 

2.3 Breve contextualização do Ensino de Física no Brasil ................................... 37 

2.4 Alternativas educacionais para o ensino de física nos anos finais do ensino 

fundamental ........................................................................................................... 40 

2.5 A Teoria Histórico-Cultural de Vigotski e suas implicações para o ensino...... 45 

3. PERCURSO METODOLÓGICO ........................................................................... 49 

3.1 O PIBID e a origem da pesquisa .................................................................... 49 

4. REFINAMENTO DE AJUSTE METODOLÓGICO EM UMA PESQUISA AÇÃO ... 52 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................ 57 

5.1 Primeiro encontro: Quando começa o fascínio do ser humano pelo voo? ...... 58 

5.2 Segundo encontro: “Movimento do ar com a passagem de objetos” .............. 63 

5.3 Terceiro encontro: “Brincando com aviões de papel e observando seu trajeto 

no ar” ..................................................................................................................... 68 

5.4 Quarto encontro: Continuação do encontro anterior ....................................... 72 

5.5 Quinto encontro: Fusão entre “Dédalo se inspirou nas asas das aves para 

construir suas asas no labirinto. O que faz com que as aves voem? Todas as aves 

voam?” E “quais forças físicas influenciam nas asas das aves e aviões durante o 

voo?” ...................................................................................................................... 73 

5.6 Sexto e sétimo encontro: Oficina e solturas de pipas ..................................... 79 

5.7 Oitavo encontro: Café com conversa .............................................................. 82 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 87 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 90 

APÊNDICE DA DISSERTAÇÃO ............................................................................... 97 

APÊNDICE A - Produto Educacional ...................................................................... 97 

ANEXOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA .................................................................... 132 



 

 

ANEXO A – Mito Dédalo ....................................................................................... 132 

ANEXO B - Modelos de aviões de papel ............................................................... 134 

ANEXO C – Texto estilos de voo das aves ........................................................... 138 

APÊNDICES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA .............................................................. 140 

APÊNDICE A – Roteiro para Encenação do Mito Grego de Ítalo e Dédalo .......... 140 

APÊNDICE B – Álbum de figurinhas dos aparatos voadores ................................ 142 

APÊNDICE C – Jogo da memória as aves ........................................................... 150 

APÊNDICE D – Roteiro: Paraquedas de Brinquedo ............................................. 152 

APÊNDICE E - Roteiro: Simulando a ascensão da asa de um avião ................... 156 

APÊNDICE F - Roteiro: Modelo em miniatura de uma pipa .................................. 159 

APÊNDICE G – Roteiro: Papagaio ....................................................................... 163 

APÊNDICE H – Roteiro: Pipa ................................................................................ 169 



QUEM ESCREVE E DE ONDE ESCREVE 

 

A minha história, por óbvio, começa com meus pais. Nasci em uma família 

simples, meus avós paternos são de Glaura (Casa Branca), distrito da cidade de Ouro 

Preto (MG), e os maternos de Barroca, distrito de Mariana (MG). Meus avós tiveram 

muitos filhos que passaram a maior parte da infância em contato com a natureza e 

vieram morar na sede do município, ainda jovens. Meus pais e seus irmãos tiveram 

de trabalhar desde novos para ajudar a sustentar a casa e, por essa razão, muitos 

não conseguiram prosseguir com os estudos e cursar a 8ª série. Todos eles têm um 

orgulho imenso porque alguns dos netos conseguiram chegar a um mestrado. 

Nasci no dia 04 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Não sei se existe 

alguma relação, mas o fato é que partilho com São Francisco uma grande afeição com 

tudo que envolve fauna e flora desde cedo. Influência, talvez, dos passeios que me 

recordo em família em locais cercados de árvores, riachos, cachoeiras. 

Alguns fatos ocorridos na infância marcaram a minha trajetória e tenho boas 

recordações. Minhas primeiras experiências “científicas”, ainda que um contato bem 

primitivo foi com meu irmão. Um fato que me marcou muito foi quando nos mudamos 

para casa dos meus pais, eu tinha cinco anos e meu irmão estava no 1º ano do Ensino 

Fundamental, a casa era muito simples e cheia de falhas no telhado e como não tinha 

área própria para lavanderia, minha mãe lavava as roupas e louças em baldes ou 

bacias. Um dia “ajudando-a” na tarefa, meu irmão resolveu misturar vários produtos 

de limpeza no tanque improvisado, recolheu e rasgou algumas folhas das plantas do 

quintal e jogou nessa mistura. Tempos depois... um “caldo verde” estava ali e ele 

precisava de explicações para aquele fenômeno. Enquanto meu pai não o levou à 

biblioteca pública (naquela época nem se falava em internet) para buscar informações 

para me explicar por que aquilo tinha acontecido, ele não sossegou. 

Toda minha formação na Educação Básica ocorreu em escolas estaduais do 

sistema público de ensino. A Escola Estadual Marília de Dirceu e seus professores 

maravilhosos fizeram parte da minha trajetória no Fundamental e os profissionais da 

Escola Estadual Dom Pedro II contribuíram na minha formação ao longo do Ensino 

Médio. Minha admiração pelos profissionais do ensino começou no Ensino 

Fundamental. Meus professores, apesar de serem mais rígidos, eram pessoas 

incríveis que exalavam amor pelo que faziam. Sempre cultivei um bom relacionamento 



 

 

com eles, sempre me esforcei nos estudos e por alguma razão demonstravam alguma 

afeição por mim. 

Os melhores anos da minha vida foram na escola Marília de Dirceu: fiz parte 

do colegiado da escola, fui representante de turma, era convidada a participar de todas 

as atividades extracurriculares. A vice-diretora da escola naquela época, a Filhinha, 

dava asas à criatividade da minha turma. Tivemos uma formação muito voltada para 

a Educação Ambiental e nas datas comemorativas ao longo do ano letivo 

produzíamos peças teatrais com os temas referentes ao período. 

Desde a 6ª série, eu já tinha minhas pretensões sobre o que eu queria ser: 

“Quero trabalhar com animais e plantas, ou ser professora de Biologia ou Bioquímica” 

– respondi à minha professora de Ciências no primeiro dia de aula. Eu não sabia o 

que um bioquímico fazia, mas respondi isso porque meu pai, nessa época, estava 

trabalhando na divisão de produtos químicos da Alcan, fez um curso com químicos e 

um bioquímico. Ao comentar a respeito e eu achei a palavra linda e resolvi que poderia 

ser. Na escola tínhamos um laboratório de aulas práticas bem estruturado, mas só me 

lembro da professora ensinando extração de óleos de plantas, a partir do aquecimento 

destas em água e era um tédio. 

Na Escola Estadual Dom Pedro fiz parte do Grêmio estudantil, tínhamos um 

laboratório com equipamentos antigos e nenhuma aula prática, não havia muita 

aproximação com os professores. 

O meu interesse em cursar Biologia foi aguçado a partir das conversas com o 

meu irmão, que também cursou Ciências Biológicas na UFOP. Quando ele chegava 

das aulas e dos campos contando o que havia acontecido eu ficava encantada 

tentando imaginar tudo aquilo. 

Ao finalizar o Ensino Médio estava convicta de que prestaria o vestibular para 

Ciências Biológicas; no entanto, os gastos com um bom curso pré-vestibular eram 

elevados e eu não tinha como arcar com as despesas. Minha mãe e eu, em 2006, 

fomos conversar com um dos donos da franquia do antigo Cursinho Anglo sobre nossa 

situação e meu sonho de ingressar no Ensino Superior. 

Este momento foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui “admitida” como 

bolsista do pré-vestibular. Comecei a trabalhar meio período na secretária para pagar 

as mensalidades. Foi nesse momento que tive o meu primeiro contato com 

professores totalmente diferentes do que estava acostumada e o que me chamou 



 

 

atenção, o dono da franquia do antigo Anglo em Ouro Preto e professor de Literatura 

e Redação, André Luiz Lazarotte, que conseguia ensinar de uma forma descontraída 

e irreverente as narrativas mostradas nos livros cuja leitura era exigida para o 

vestibular. 

Prestei vestibular por duas vezes em outras áreas não querendo contrariar meu 

pai, não consegui ingressar e então fui trabalhar em uma corretora de seguros, afinal 

já ia completar 19 anos e queria ser independente financeiramente, permaneci nessa 

corretora por cinco anos. Aprendi muito sobre seguros, cresci dentro da empresa, mas 

uma inquietação interna sempre me dizia para não desistir da graduação. Em 2008, 

fiz a prova do processo seletivo para o curso técnico em Meio Ambiente do Instituto 

Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, e fui aprovada. Terminei o curso no 

IFMG, mas continuei trabalhando na corretora de seguros. 

No segundo ano, destes cinco em que permaneci na corretora, mais 

precisamente em 2010 peguei todas as apostilas do pré-vestibular que estavam 

engavetadas e estudava sozinha nos tempos livres para a prova. Minha mãe que é e 

sempre será um exemplo de luta, força e perseverança, me incentivou muito e o apoio 

dela foi fundamental para o meu ingresso na graduação. Sim, eu consegui!!! 

Após iniciar os estudos, senti muita dificuldade em lidar com a metodologia 

utilizada pela maioria dos professores na universidade até o 2º período. Pensei que 

não daria conta. Trabalhando em comércio, meu tempo para estudar era apenas aos 

finais de semana e meu rendimento não era muito bom. Pensei em desistir, mas essa 

é a realidade de muitos trabalhadores do setor terciário. 

Resolvi dar prosseguimento as atividades do 3º período, foi quando me deparei 

com um professor que ensinava bioquímica (olha a palavra bonita novamente) 

utilizando quadro e caneta de forma dinâmica, sem mapa metabólico, sem slides. Para 

mim, aquilo era inacreditável! 

Próximo de iniciar o 4º período da graduação, percebi a necessidade em ter 

contato com a sala de aula, já que as disciplinas de estágio do curso eram ofertadas 

nos últimos períodos. No entanto, eu não podia sair do meu trabalho para fazer 

trabalho voluntário, senão não conseguiria arcar financeiramente com os gastos que 

tinha na universidade. 

Foi, então, que em 2012, saiu um edital de seleção de Bolsistas para o PIBID- 

PED-UFOP Ciências. Neste momento, eu vi surgir a oportunidade que eu tanto 



 

 

precisava. Tomei uma decisão que desagradou a muitos, a de sair do meu trabalho 

para participar do subprojeto caso fosse selecionada. Não foi nada fácil renunciar a 

um bom salário e a estabilidade para viver de bolsa, mas eu estava tão empenhada 

em fazer o meu melhor que ia superando as dificuldades no intercurso. 

Participar deste programa me proporcionou conhecer profissionais 

extraordinários, tanto do Ensino Básico quanto do Ensino Superior. Minha primeira 

experiência lecionando foi o desenvolvimento de um jogo com bolinhas de gude, cujo 

tema foi a Dinâmica Newtoniana. Nesta aula, os estudantes foram estimulados a 

relacionar os conceitos estudados a prática. Me lembro com muito carinho dessa aula 

que foi realizada em 2013, porque boa parte do que eu tinha planejado foi bem-

sucedido, além disso, pude rever e conversar com alguns dos meus professores do 

Ensino Médio que trabalhavam na Escola Municipal Tomás Antônio Gonzaga, primeira 

parceira do PIBID Ciências neste período. 

Minha trajetória no PIBID foi muito profícua durante os três anos em que fui 

bolsista. Busquei aproveitar todas as oportunidades que me foram dadas pelos 

professores coordenadores, inclusive esse trabalho de mestrado é uma extensão de 

uma proposta que começou no subprojeto. O contato direto com a escola propiciado 

por este programa era realmente importante e só confirmou que eu devia seguir em 

frente. 

Participei de muitos eventos científicos de Ensino na área da Biologia, com a 

publicação de alguns trabalhos em anais dos eventos e tudo isso graças à experiência 

e orientação dos excelentes profissionais que faziam parte deste Programa de 

formação inicial de professores. 

Minha permanência no PIBID se estendeu até a minha formatura e ao longo 

desse tempo tive a oportunidade de me dedicar melhor aos estudos, meu rendimento 

melhorou. Ficava por mais tempo na Universidade e consegui estabelecer um bom 

convívio com a maioria dos meus professores. Tenho uma grande admiração e 

carinho por todos aqueles que de alguma forma contribuíram com a minha formação. 

Uma semana depois de me formar fui contratada pelo município para trabalhar 

em uma escola afastada do núcleo central da cidade. Era a minha primeira experiência 

comandando uma sala de aula sozinha. E olha, foi um dos maiores desafios da minha, 

mas foi também um dos maiores aprendizados! 



 

 

As experiências que vivenciei durante o tempo em que fiz parte do quadro de 

funcionários da Escola Municipal Professora Juventina Drummond moldaram e ainda 

moldam o meu ser professora e aprendiz. O engajamento e comprometimento de 

todos os profissionais que trabalham em meio a uma realidade tão difícil, me fazem 

repensar minha trajetória e buscar continuamente repensar minhas práticas de ensino. 

Hoje, sou uma professora mais humanizada principalmente pelas experiências 

que pude compartilhar com essas pessoas que fazem um trabalho extraordinário 

dentro das possibilidades. Ali conheci uma profissional inspiradora que se tornou uma 

orientadora de assuntos profissionais e amiga, a professora de Matemática Lúcia 

Maria. Pessoa a qual tenho grande respeito, carinho e admiração. 

No ano de 2017, me inscrevi em disciplinas isoladas deste Mestrado 

Profissional. A ideia era conhecer um pouco sobre as demandas do Programa de Pós-

Graduação e adiantar algumas disciplinas para que, se conseguisse ingressar no 

processo seletivo de 2018, pudesse me dedicar mais aos estudos para a 

reestruturação da sequência didática desenvolvida na época do PIBID e aplicação na 

escola. Mas, como diz o ditado: “tudo acontece no mestrado!”. Infelizmente alguns 

contratempos ocorridos levaram a um atraso em todo o processo. Para minha 

surpresa, ainda em 2017, o contrato dos professores do município foi findado. Para 

não ficar sem nenhuma renda, investi meu acerto na compra de produtos para iniciar 

a fabricação de doces e artesanatos (minha mãe me ensinou desde a infância, 

segundo ela, caso eu precisasse em algum momento... E não é que precisei?!?). 

Assim, eu consegui suprir meus gastos ao longo de 1 ano. 

O primeiro contato com a Pós-Graduação foi cursando as disciplinas isoladas 

e foi decisivo para que eu mantivesse meu desejo de prosseguir com os estudos. Os 

professores Uyrá, Gilmar, Leandro e Fábio, que ministraram as aulas no período 

mencionado, tiveram forte influência nesta decisão. Nas aulas éramos estimulados a 

desenvolver ferramentas ou recursos para serem utilizados em sala de aula, isso era 

desafiador e gerava estímulo, além de possibilitar o desenvolvimento de novas 

habilidades. 

No ano de 2018, com meu ingresso no mestrado, tive a oportunidade de 

desenvolver outras habilidades enquanto cursava as disciplinas obrigatórias. Neste 

sentido, o Mestrado Profissional emergiu na minha trajetória como uma extensão do 

PIBID, por óbvio, com nível de especificidade e rigor maiores. O desenvolvimento de 



 

 

estratégias e materiais ligados ao ensino no curso das disciplinas contribui com o 

desenvolvimento de parte desse texto de conclusão de curso. 

Felizmente, frente a todas as dificuldades impostas, a professora Dr.ª Uyrá dos 

Santos Zama, pessoa muito humana, acolhedora e profissional de grande excelência, 

a qual cultivo grande admiração, se mostrou disponível em me orientar para a 

finalização dessa etapa enquanto discente do Mestrado Profissional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro contato dos estudantes em processo de escolarização com a disciplina 

de Física acontecia, até o ano de 2019, no 9º ano do Ensino Fundamental II. No atual 

cenário educacional a maioria das escolas públicas, ou não apresenta um laboratório 

de Ciências ou não possui materiais e recursos para o desenvolvimento de atividades 

de caráter prático-experimentais, demandando maiores habilidades e empenho do 

professor para complementar sua prática educativa (PRAXEDES, 2015).  

Os debates acerca da eficiência do Ensino de Ciências sob os moldes atuais são 

frequentes, uma vez que os resultados apurados em avaliações de aprendizado 

realizadas pelo PISA - Programme for International Student Assessment, Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes – nos anos 2000, evidenciam as 

dificuldades apresentadas pelos estudantes na compreensão de conteúdos e 

conceitos ligados à Física (BORGES, 2002).  

A avaliação realizada mostra que em 2015, entre 70 países, coloca o Brasil na 63ª 

posição em Ciências (BRASIL; MEC, 2016). Neste sentido, a reformulação dos 

currículos dos cursos de licenciatura plena nas áreas das Ciências Físicas e 

Biológicas de modo a permitir aos licenciandos uma forma de integrar conteúdos 

relevantes da área propiciando um diálogo entre esses conteúdos e áreas específicas, 

se faz premente, afirmaram Magalhães Júnior e Oliveira (2005):  

“[...] um currículo interdisciplinar de formação de professores para esse ensino, 

levando o educando a construir um conhecimento global, não compartimentalizado”.  

Os professores que lecionam Ciências no Ensino Fundamental II – Anos Finais 

são, principalmente na rede pública de ensino, em sua maioria formados em Ciências 

Biológicas e buscam superar suas dificuldades para ensinar os conteúdos da Física e 

Química por meio da prática reflexiva, da experiência e do comprometimento na busca 

da atualização de conhecimentos (MELLO; SILVA, 2004, PAGANOTTI; DICKMAN, 

2009, SILVA, 2017).  

A formação de professores se apresentou pouco assumida pelas instituições 

de Ensino Superior brasileiras por muitos anos (MAGALHÃES JÚNIOR OLIVEIRA, 

2005, GATTI, 2014).  

Em alguns países a preocupação com a qualidade da formação dos docentes 

já se faz presente há algumas décadas. A adoção de medidas em vários países do 
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mundo nas duas últimas décadas vislumbrando uma formação mais consistente e 

uma carreira mais atrativa para os docentes. No entanto, no Brasil ainda não houve 

uma iniciativa efetiva capaz de adequar o currículo às demandas educacionais 

emergentes (GATTI, 2014).  

No Brasil, uma das políticas voltadas para as melhorias na Educação consistiu 

na criação do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID) que 

é um programa que faz parte da política de incentivo de formação dos profissionais 

que atuarão no Ensino Básico.  O PIBID foi criado sob a base legal da LDB nº 

9.394/1996, da Lei nº 11.273/2006 no contexto da Política Nacional de Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, através do Decreto nº 6755/2009 de 

29 de janeiro de 2009 (revogado pelo Decreto nº 8752 de 2016) e do Decreto nº 

7.219/2010.  

O Decreto nº 7.219/2010 confere a execução no âmbito da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de fomentar a iniciação à 

docência, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível 

superior e para a melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira.  

Este programa oferta bolsas aos estudantes de licenciatura que participam no 

desenvolvimento de atividades nas escolas públicas em parceria com as Instituições 

Federais de Ensino. Neste sentido, o programa tem grande relevância na formação 

dos futuros docentes, uma vez que antecipam o contato do acadêmico com as práticas 

docentes no próprio âmbito escolar.  

Conforme foi expresso na seção de apresentação, muitos graduandos das 

licenciaturas apenas têm contato com a sala de aula à frente de turmas ao cursarem 

as disciplinas de estágio que geralmente fazem parte dos últimos períodos da 

graduação. Em suma, os objetivos dessa política pública educacional estão 

relacionados “à melhoria da qualidade da educação básica pública, ao apoio à 

formação de profissionais do magistério e à valorização do docente” (CANAN; 

CORSETE, 2014). 

Entre os objetivos do PIBID, estão expressos no artigo 3°: I - incentivar a 
formação de docentes em nível superior para a educação básica; II -contribuir 
para a valorização do magistério; III - elevar a qualidade da formação inicial 
de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica; IV - inserir os licenciandos no 
cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes 
oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, 
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-



22 

 

 

 

aprendizagem; V - incentivar escolas públicas de educação básica, 
mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e 
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o 
magistério; e VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática 
necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações 
acadêmicas nos cursos de licenciatura (BRASIL, 2010).  

 

Os cortes orçamentários aprovados após a substituição dos membros do 

Ministério da Educação, no ano de 2016, congelaram os gastos com a educação por 

um período de 20 anos promovem o desmonte deste e de outros programas 

fundamentais ligados ao ensino e formação de professores (FREITAS et al., 2021). A 

descontinuidade do PIBID reafirma, em linhas gerais, a desvalorização da carreira 

docente e evidencia a retomada a um processo de formação tecnicista. Um 

retrocesso, segundo Freitas et al. 2021, ao modelo de educacional vigente no período 

da Ditadura Militar. Deste modo, uma educação neotecnicista pautada nas premissas 

neoliberais vem ganhando espaço evidenciando falta de interesse na formação seres 

humanos críticos e conscientes do seu papel transformador na sociedade. 

Tardif (2001) nos mostra que o trabalho docente passa por múltiplas 

interferências e tem uma identidade muito peculiar. Neste sentido, o processo de 

formação do professor passa pela valorização da práxis. Passos (2014) afirma que a 

interação entre teoria e prática devem ser o princípio da formação docente; assim 

possibilita-se ao professor sua compreensão como intelectual crítico e reflexivo de 

suas práticas e a interdisciplinaridade deve ser uma abordagem que busca superar 

percepções fragmentadas do conhecimento. 

As sequências didáticas (SD) são uma possibilidade entre as diversas 

ferramentas pedagógicas que podem ser desenvolvidas pelos docentes em formação 

no âmbito do PIBID ou pelos profissionais formados que atuam há anos na sala de 

aula. Deste modo, a elaboração e a consolidação de uma SD podem possibilitar ao 

profissional de ensino diversificar sua prática, analisar os sucessos e insucessos da 

proposta, e assim, propor melhorias, sobretudo no que se refere à assuntos de maior 

complexidade (GIORDAN; MASSI, 2011).  

Neste sentido, este trabalho de pesquisa buscou por meio da elaboração e 

reestruturação de uma SD, trazida do contexto do Programa Institucional de Bolsas 

de Incentivo à Docência (PIBID) Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP) para o âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) ofertar 
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um produto educacional de utilização palpável, mas em um material didático que traz 

consigo um pouco de cada história e experiência dos atores envolvidos em todo o 

processo. 

Para além deste estudo, este material que caracteriza um instrumento de 

ensino, conforme afirmam Vigotski (1984) e Melo (2010) nos contextos em que forem 

aplicados sofrerá interferências, será ressignificado e, portanto, performará 

significações condizentes com a realidade na qual for utilizado. 

 

OBJETIVOS  

 

O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver uma sequência didática que 

permita abordar os conteúdos das áreas da Ciências da Natureza (Física, Química e 

Biologia) e que estimule a interação dos estudantes e que favoreça a aprendizagem 

da Aerodinâmica. Para isso, observamos e analisamos os processos interativos entre 

os estudantes e a professora em um refinamento de ajuste metodológico. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tradicionalmente, os estudantes iniciavam o contato com disciplina de Física 

no 9º ano do Ensino Fundamental e posteriormente no Ensino Médio durante os três 

anos seguidos deste curso. Levando em consideração que a maioria das escolas não 

apresenta um laboratório bem equipado, ou quando apresentam estes ambientes de 

ensino passam por adaptações para receber mais estudantes devido à superlotação 

das salas de aula, ou ainda que não recebem materiais para o desenvolvimento de 

atividades prático-experimentais, aqueles professores que desejam realizar práticas 

que complementem suas aulas necessitam de maiores habilidades e empenho para 

assim o fazerem (PRAXEDES, 2015). 

Neste sentido, as sequências didáticas (SD) se apresentam como uma das 

possíveis ferramentas pedagógicas que podem possibilitar ao professor diversificar 

sua prática, analisar e propor melhorias, sobretudo no que se refere à assuntos de 

maior complexidade pelos professores nas salas de aula para abordar os mais 

variados temas (GIORDAN; MASSI, 2011). 
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Estas sequências didáticas são pensadas e desenvolvidas pelos profissionais 

da educação emergindo de uma demanda de reflexão crítica de sua prática. 

Guimarães; Giordan (2013) discutem que na literatura há várias definições para as 

SD, mas que na perspectiva teórica que fundamentam seus trabalhos “a Sequência 

Didática é um conjunto de atividades articuladas e organizadas de forma sistemática, 

em torno de uma problematização central”.  

Assim, procuramos ofertar um conjunto de atividades articuladas cuja 

abordagem dos conhecimentos envolvem práticas de fácil execução que priorizam a 

confecção dos objetos de estudo de cada encontro. Tais atividades, demandam a 

utilização de materiais de fácil acesso como itens de papelaria e de baixo custo, o que 

favorece sua aplicabilidade nos mais diversificados contextos. 

 

1.1 O NOVO “NORMAL” COM O CORONAVÍRUS NO CONTEXTO MUNDIAL 

 

O trabalhador, classe média, assalariado tentava exercer suas atividades 

laborais conforme as demandas cotidianas frente a toda a crise política, econômica e 

social que o país enfrenta. Não bastasse a alta dos bens de consumo, em dezembro 

de 2019, uma novidade identificada na China demanda atenção das autoridades 

sanitárias e suscita um alerta que logo se torna alvo de grande preocupação no 

cenário mundial: a COVID-19. Mal sabíamos que enfrentaríamos uma das mais grave, 

senão a mais grave, crise sanitárias do século. 

Em um intervalo de aproximadamente um mês, em janeiro de 2020, a 

Organização Mundial de Saúdes (OMS) declara que a epidemia que teria surgido a 

China e teve como segundo epicentro identificado a Itália desencadeada pelo vírus 

SARS-COV 2, consistia em um estágio de calamidade pública de abrangência 

internacional. 

A grande velocidade de disseminação e o pouco conhecimento acerca do vírus 

e suas manifestações nas pessoas infectadas naquele momento, culminaram na 

mudança de classificação da manifestação do vírus perdendo seu caráter epidêmico 

para assumir a classificação de pandemia, já que em um intervalo de 

aproximadamente dois meses, havia pessoas infectadas em escala global. 

A maior mobilidade propiciada pelo desenvolvimento tecnológico dos meios de 

transporte nos oportunizou conhecer e explorar lugares distantes em um intervalo de 
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tempo relativamente curto, o que é excelente, mas ao mesmo tempo também 

favoreceu a disseminação de doenças de forma avassaladora e veloz. 

No dia 11 de março de 2020, a OMS decreta a mudança de caracterização de 

endemia para pandemia e os países que acompanhavam o panorama epidemiológico 

da doença pelo mundo buscavam se preparar para assumir uma postura mais rígida 

de controle da disseminação da doença, uma vez que a grande preocupação era um 

colapso do sistema de saúde. Os hospitais não teriam capacidade de atender as 

demandas das pessoas acometidas pela COVID-19, tampouco por outras doenças de 

manifestações clínicas mais brandas ou comorbidades. 

No mesmo dia, 11 de março, a pergunta dos estudantes de Ensino Médio para 

os quais eu lecionava foi: “Prof., será que essa doença vai parar o Brasil?”. A resposta 

foi “Provavelmente sim, muitas pessoas fizeram viagens internacionais nas férias de 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020! Algumas provavelmente podem estar infectadas 

e ainda não manifestaram sintomas, mas vamos aguardar as deliberações das 

entidades de saúde.” O que não tínhamos ciência ainda era a proporção dos impactos 

que a doença causaria. 

No dia 15 de março de 2020, o comitê extraordinário de enfrentamento à 

COVID-19 do estado de Minas Gerais, por meio da deliberação de n° 1, dispôs sobre 

a suspensão das aulas nos estabelecimentos de ensino da rede estadual pelo período 

de uma semana (SES, MINAS GERAIS, 2020), devido ao estado de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional declarado (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2020). 

A partir do dia 18 de março deste mesmo ano, todas as escolas do estado de 

Minas Gerais fecharam suas portas com a possibilidade de retorno em 15 dias, caso 

os números de indivíduos infectados pelo SARS-COV 2, agente etiológico ou vírus 

causador da doença COVID-19, e de mortos pela manifestação da doença não 

apresentassem elevação neste período. 

Dado o contínuo aumento no número de casos e o desconhecimento sobre as 

formas de contaminação e efeitos da doença, a deliberação de n. 18, do dia 22 de 

março, veio dispor sobre a suspensão das atividades presenciais de ensino em todas 

as escolas da rede pública, por tempo indeterminado, enquanto durar o estado de 

CALAMIDADE PÚBLICA em todo território do Estado, com base no Decreto de nº 

47.891, de 20 de março de 2020 (SES, MINAS GERAIS, 2020). 
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As campanhas de conscientização da população para evitar o contágio da 

COVID-19 baseou-se em reforçar hábitos de higienização correta das mãos com água 

e sabão, uso de álcool nas mãos e antebraços caso não fosse possível realizar a 

lavagem e uso de proteção (máscara) cobrindo o trato respiratório superior para 

aquelas pessoas que não teriam possibilidades de exercer suas funções laborais em 

home office. 

O isolamento social foi uma das primeiras medidas adotadas com a finalidade 

de evitar aglomeração, principalmente em locais fechados ou parcialmente fechados, 

uma vez que em situações de grande interação social presencial a carga viral de uma 

pessoa infectada tem alta prevalência no meio, criando um ambiente favorável para 

disseminação. No entanto, o que foi possível acompanhar nos noticiários foi um 

completo desrespeito por uma parcela da população e governantes que não seguiram 

as deliberações e continuaram agindo como se nada de grave estivesse acontecendo. 

Hoje, segundo os dados do Ministério da Saúde atualizados às 14 horas e 49 

minutos do dia 05 de junho de 2021, o número de óbitos no Brasil em decorrência da 

doença supera de 472.000 (BRASIL, Data SUS, 2021). Em um período que 

compreende pouco mais de um ano de pandemia declarada, o distanciamento social 

ainda não é uma ação adotada por boa parte da população. Os dados da OMS, 

mostram que embora a população venha sendo gradualmente imunizada nos últimos 

meses, o índice de óbitos ainda permanece elevado. São 3.718.683 óbitos notificados 

no mundo (WHO, 2021) 

O novo contexto criado pela pandemia promoveu alterações abruptas na vida 

e rotina de trabalho da população em geral. Algumas atividades sofreram adaptações 

e adequações possibilitando o trabalho remoto com a utilização de ferramentas 

tecnológicas disponíveis. O novo normal ou a nova realidade de muitos profissionais 

da área da educação, área administrativa, entre outras, é o home office, ou trabalho 

remoto, que se tornou uma das possibilidades mais viáveis para tentar mitigar os 

impactos na aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens e os prejuízos ainda 

maiores no que diz respeito ao setor de prestação de serviços. 

Com a interrupção das aulas presenciais nas escolas públicas e as grandes 

dificuldades destas em organizar um programa de execução de ensino remoto em 

função da falta de recursos disponíveis, as condições de trabalho habituais antes da 

pandemia foram alteradas. Dessa forma, nestas circunstâncias tão excepcionais, 
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elaboramos o nosso produto, mas não foi possível aplicá-lo em sua versão finalizada, 

apresentada neste trabalho, no contexto da escola escolhida como parceira. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O FASCÍNIO DO SER HUMANO EM VOAR 

 

“Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar” - disse Dédalo.  

“Tentarei esse caminho.” 

Pôs-se, então, a fabricar asas para si mesmo e para seu jovem 
filho, Ícaro. Uniu as penas, começando das menores e 
acrescentando as maiores, de modo a formar uma superfície 
crescente. Prendeu as penas maiores com fios e as menores 
com cera, e deu ao conjunto uma curvatura delicada, como a 
asas das aves. 

“Dédalo” Thomas Bulfinch (1796 – 1867)  

 Desde a antiguidade o desejo do homem em voar mobilizou a elaboração e a 

construção de artefatos que o possibilitaram a conquista dos céus. Por meio de uma 

armação envolvida de material que opusesse resistência ao ar (MELO, 2010) e a partir 

da observação das aves em voo, Dédalo construiu uma estrutura que permitiria a ele 

e seu filho, Ícaro, saírem da clausura imposta pelo rei Minos. Seria a chave para a 

liberdade; no entanto, algo foge ao controle de Dédalo. Seu filho não segue as 

recomendações de acompanhá-lo e acaba perdendo sua vida (BULFINCH, 2014). 

A combinação dos materiais utilizada por Dédalo no mito, para a construção 

das asas, pode ser um possível indício da pré-história da aviação. Para Giucci (2001), 

a história cultural da aviação inclui um amplo espectro que se estende desde a 

mitologia grega à tecnologia atual, constituindo um capítulo dicotômico entre o antigo 

e o moderno. 

Durante a constituição das civilizações humanas, a criação ou elaboração de 

objetos/instrumentos consistiu e ainda consiste em um processo constante de 

empreender esforços, experiências e/ou conhecimentos técnicos do idealizador para 

obter o seu produto. Este processo está sob influência direta do contexto sócio-

histórico. Neste sentido, a relação dialética entre o ser humano e o mundo se 

estabelece pelo processo do trabalho, mediado por instrumentos fabricados pelo 

próprio ser humano. Assim, seguindo os pressupostos marxistas que inspiraram os 

trabalhos de Vigotski (1984), estes instrumentos induzem modificações da realidade 
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ou da natureza por meio dos trabalhos que foram empreendidos na construção e na 

utilização desses mesmos objetos/instrumentos.  

A pipa, um dos objetos de estudo propostos em nosso produto educacional, se 

constitui como um dos exemplos de um objeto antigo, que se assemelha a uma asa. 

No decorrer do tempo, desde a sua invenção, tal objeto/brinquedo assumiu variadas 

configurações, que estão relacionadas aos materiais disponíveis para a sua 

fabricação, bem como, aos conhecimentos e técnicas versadas em cada momento 

histórico (MELO, 2010). 

Na discussão que compreende o capítulo dicotômico entre o antigo e o novo, 

apresentado por Giucci (2001), que faz uma conexão entre a mitologia e as 

tecnologias atuais, a pipa, um objeto inspirado nas asas das aves passou por 

ressignificações ao longo do tempo e possibilitou o desenvolvimento de outros 

aparatos, como balões, paraquedas, asa-delta, satélites, e tais aparatos acabam 

estabelecendo relações que culminam na história da aviação. 

Certamente as pipas constituíram brinquedos que marcaram a infância de 

Santos Dumont no interior de Minas Gerais. Deste modo, um brinquedo que diverte o 

brincante ao ser lançado ao ar pode ter servido de inspiração para a concepção do 

aeromodelo, na França, no início do século XX. 

Nesse sentido, pipas de caixa ou caixotes (Figura 1) foram adaptadas e 

acopladas a um motor movido a petróleo e assim se transformaram nas asas do avião 

denominado 14-bis, que consagrou o inventor no cenário da aviação no ano de 1906 

(RIOS, 2003 apud MELO, 2010). 

O entendimento sobre os princípios básicos da Aerodinâmica foi fator decisivo 

para que Santos Dumont projetasse a tal máquina voadora que inspirou estudos 

posteriores e levou ao aprimoramento dos conhecimentos que culminaram mais tarde 

com as máquinas voadoras de alta performance. O avião foi, sem dúvida, um dos 

maiores inventos do século XX (GIUCCI, 2001).  
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Milne-Thomson (1966: 1973), define a Aerodinâmica como a ciência que se 

preocupa com o movimento do ar e com os corpos que se movem no ar; em particular, 

preocupa-se com o movimento das aeronaves. Este mesmo autor, infere que o ar é 

um fluido assim como a água. Neste sentido, um fluido pode ser definido como uma 

substância que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento 

(força tangencial), não importando o quão pequeno seja o valor desta tensão (FOX et 

al., 2011). 

O escoamento de um fluido em torno de uma superfície é um fator determinante 

para promover uma reação aerodinâmica em um corpo e o perfil alar de um aerofólio 

(asa) é de fundamental importância para gerar a força de sustentação responsável 

por suportar o peso do avião em voo. Sendo assim, uma aeronave em voo está sob a 

ação de quatro forças: Peso, Sustentação, Empuxo (Motora) e Arrasto. Tais forças 

entram em equilíbrio perfeito quando o voo é reto, nivelado e desacelerado (RIBEIRO, 

2011). 

Peso é a força que a aceleração da gravidade promove sobre corpo com uma 

determinada massa, representada matematicamente pela fórmula: P = m.g. Essa 

Figura 1: Representação de uma pipa de caixa 

Fonte: Elaborado pela autora 
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força atua sobre o avião e dirige-se para o centro da Terra (MILNE-THOMSON, 1966: 

1973, STUDART; DAHMEN, 2006, RIBEIRO, 2011). 

Studart e Dahmen (2006) definem a força de Sustentação como a componente 

da força aerodinâmica perpendicular à direção do movimento do voo. 

Assim, podemos dizer que é a força vertical oposta ao efeito da força do peso, 

que direciona o avião para cima. Quando a Força de Sustentação é menor que o 

peso, a aeronave perde altitude (MILNE-THOMSON, 1966: 1973, ANDERSON; 

EBERHARDT, 2006, RIBEIRO, 2011).  

Dois princípios são arcabouços teóricos que explicam a força de sustentação: 

1) O Princípio de Bernoulli que aborda a relação entre diferentes 

velocidades no extradorso e intradorso da asa, uma das explicações utilizadas com 

mais frequência para justificar o voo de objetos mais pesados que o ar. 

2) A Terceira lei de Newton, da Ação e reação, infere que para cada ação 

gerada existe uma reação, de mesma intensidade e direção, com sentido oposto; 

neste caso, é a força de sustentação. No perfil do intradorso da asa o ar é defletido e 

como reação exerce uma força no sentido vertical sobre ela. 

O Empuxo, Força Motora ou ainda Tração é a “força produzida pelo motor e 

é dirigida ao longo do eixo longitudinal do avião” (STUDART; DAHMEN, 2006). A 

combinação motor e hélice, gera uma força propulsora que tende a impulsionar o avião 

para frente. Isso ocorre porque a turbina direciona massas de ar em alta velocidade 

para trás, causando uma reação para frente que movimenta o avião (RIBEIRO, 2011). 

O Arrasto conforme a definição de Studart e Dahmen (2006) é essencialmente 

uma força de atrito, a componente da força aerodinâmica paralela à direção de voo e 

Ribeiro (2011) complementa que essa força tende a retardar o movimento do aparato 

voador. 

Outro conceito importante da Aerodinâmica é o ângulo de ataque. Anderson 

e Eberhardt (2006) o definem como o ângulo entre a corda da asa do avião, linha 

imaginária que une o bordo de ataque ao bordo de fuga, e o fluxo de ar que 

corresponde a direção do vento relativo (Figura 2). Ele é o parâmetro mais importante 

que determina a sustentação da asa. 
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Visoni e Canalle (2009), apontam que os primeiros ensaios de testagem de voo 

do 14-bis não foram promissores porque o Santos Dumont acoplou, em um primeiro 

momento, um balão de hidrogênio ao aeromodelo que favoreceu a ascensão. Apesar 

de conseguir elevar a máquina timidamente, a presença do balão influenciava no 

desempenho do voo. O arrasto (ou resistência do ar) era maior, e tal fato o prejudicava 

porque a velocidade necessária para promover o deslocamento não era alcançada. 

 

No dia 23 deste mês ele tirou o balão e com isso diminuiu o arrasto, 
todavia sem o empuxo proporcionado pelo aeróstato o peso do 
aeroplano se fez sentir em toda a sua magnitude. Para compensar o 
ganho de peso Santos Dumont instalou no aeroplano um motor duas 
vezes mais potente que o original, a fim de aumentar a tração. 
Transformou assim o 14-bis no Oiseau de Proie (do francês, significa 
Aves de Rapina). Mas em 13 de setembro de 1906 tudo o que o 
avião conseguiu foi um salto. Era preciso aumentar a sustentação. 
Para isso Santos Dumont envernizou a seda que entelava as asas, 
cobrindo a porosidade do tecido. Tal medida foi decisiva para o 
sucesso de 23 de outubro de 1906 do Oiseau de Proie II (VISONI; 
CANALLE, 2009). 

 

Trabalhando com as forças básicas da aerodinâmica, os autores afirmam que, 

Santos Dumont resolveu de forma simples, porém muito eficiente o problema de se 

colocar um objeto mais pesado que o ar para voar.  

 

Figura 2: Representação do ângulo de ataque 

Fonte: Elaborado pela autora 
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2.2 A INSERÇÃO DA DISCIPLINA DE CIÊNCIAS NO CURRÍCULO ESCOLAR BRASILEIRO 

 

O modelo econômico agrário-comercial exportador do Brasil na década de 

1930 mostrava que, ao passo que as nações industrializadas prosperavam, as nações 

economicamente subordinadas presenciaram graves crises e dependência quase 

absoluta da exportação de seus produtos manufaturados. Neste contexto, durante o 

período do Estado Novo, entre os anos de 1937 e 1946 ocorrem as discussões acerca 

das diretrizes do ensino. Este período foi crucial para que o Estado assumisse a 

política do nacional-desenvolvimentismo visando o crescimento industrial e passasse 

a intervir de maneira mais efetiva na educação. (ZOTTI, 2006). 

O primeiro passo foi a criação da Lei Orgânica do Ensino Primário (Decreto-lei 

nº 8.529 de 02/01/1946) em que a escolarização primária foi dividida em fundamental 

e supletiva. A fundamental era destinada a crianças de 7 a 12 anos, com duração de 

4 anos para o curso elementar e um ano de curso complementar preparatório ao 

exame de admissão ao ginásio (BRASIL, 1946). 

A organização curricular do ensino primário, neste período, baseou-se em 

objetivos que buscavam a formação e desenvolvimento integral da criança. Esses 

objetivos promoveram a inserção de novas disciplinas que buscaram romper com a 

visão de uma escola primária que ensinava apenas a ler e escrever. Deste modo, 

Ciências passou a constar como componente curricular obrigatório da terceira e 

quarta série ginasial, séries estas que correspondem ao atual oitavo e nono ano do 

Ensino Fundamental (DOMINGUES; KOFF; MORAES, 2000 apud MILARÉ; FILHO, 

2010). 

O ensino supletivo era destinado a adolescentes e adultos que não passaram 

pela educação primária no tempo estabelecido pela lei, assim os 2 anos destinados à 

formação supletiva buscava formar mão-de-obra minimamente instruída para o 

mercado de trabalho (ZOTTI, 2006). 

Ainda embasados nos argumentos apresentados por Zotti (2006), a aprovação 

da Constituição de 1946, que delegou à União a responsabilidade pelas diretrizes e 

bases da educação nacional, após a queda do Estado Novo, culminou em uma série 

de debates que se estenderam por 13 anos.  

Estes debates levaram à promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 4024 

de 1961, que não apresentou significativas alterações em relação à legislação anterior 
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no que se refere ao tempo de escolarização no ensino primário. “No curso colegial, 

atual Ensino Médio, houve também substancial aumento da carga horária de Física, 

Química e Biologia” (KRASILCHIK, 2000).  

A mudança a partir da LDB 4024/1961, diz respeito, principalmente, a indicação 

sem número do Conselho Federal de Educação (CFE), publicada em 20 de abril de 

1962, que apresentava as disciplinas obrigatórias para todas as modalidades de 

ensino. Entre tais disciplinas, Ciências passa a compor o currículo de todas as séries 

ginasiais (QUEIROZ; HOUSSOME, 2018).  

Neste contexto sócio-histórico da década de 1960, as orientações curriculares 

das Ciências da Natureza foram marcadas pela simulação dos processos de 

investigação dos cientistas (QUEIROZ; HOUSSOME, 2018).  

Em 1971, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 5.692, 

no contexto da Ditadura Militar, promove a reforma do ensino (BRASIL, 1971). Os 

objetivos gerais da LDB nº 5.692 permaneceram os mesmos da Lei 4.024/61: 

“proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e 

preparo para o exercício consciente da cidadania” (BRASIL, 1971). No entanto, o que 

se observava era o empreendimento em fornecer instrução mínima para formar mão-

de-obra (ZOTTI, 2006).  

A “inovação”, na nova LDB de 1971, consistiu numa nova estruturação e 

organização, em que o Ensino Primário passa a ser denominado 1º grau e não mais 

constituído por 4 séries passa a vigorar por 8 anos assumindo caráter obrigatório e 

gratuito. O Ensino Colegial torna-se 2º grau, com caráter profissionalizante, e reduz 

substancialmente a carga horária das disciplinas científicas (Física, Química e 

Biologia).  

A obrigatoriedade e a gratuidade do ensino de 1º grau foram estratégias para 

que o Estado mascarasse o elevado índice de analfabetismo e as desigualdades 

sociais factuais do período (ZOTTI, 2006). Assim, mesmo com a redução da carga 

horária das disciplinas científicas no Colegial foi mantida a sua obrigatoriedade. 

Conforme afirma Krasilchick (2000), as disciplinas científicas foram afetadas sofrendo 

a descaracterização de sua função no currículo porque assumiram um caráter 

profissionalizante. 
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Diante do exposto, a Ciência exerceu uma forte influência sobre os objetivos 

de ensino almejados em cada etapa em que se propõe a reforma escolar no país 

promovendo a inserção e a permanência da disciplina Ciências no currículo escolar.  

Na década de 1980, os debates acerca do Ensino de Ciências abrem espaço 

para novas concepções do processo de apropriação dos conhecimentos. Tais 

concepções baseadas na teoria piagetiana cognitivista-construtivista inferiam que o 

aluno trazia conhecimentos prévios que poderiam estar adequados ou não ao 

contexto da sala de aula e a aprendizagem se daria por um processo aquisição e 

mudanças conceituais, colocando o estudante como agente ativo de seu processo em 

seu processo de aprendizagem (BRASIL, 1998).  

Assim, em 1996 com a aprovação da LDB nº 9394, em seu artigo 1°, 

estabeleceu-se que a educação não poderia estar desvinculada do mundo trabalho e 

da prática social. O estabelecimento de uma Base Nacional Comum (BNC) para a 

elaboração dos currículos do Ensino Fundamental e Ensino Médio foi determinado no 

artigo 26º da referida Lei, e esta BNC deveria ser complementada pelos demais 

conteúdos curriculares apresentados na lei e em cada sistema de ensino 

(KRASILCHIK, 2000).  

A Educação Básica passou a contar, neste período com as modalidades Ensino 

Fundamental e Médio que tiveram então sua obrigatoriedade e gratuidade garantidas 

por Lei. 

  No ano de 1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Fundamental na área das Ciências Naturais, destacavam a importância da formação 

de cidadãos conscientes, críticos e que fossem capazes de aplicar os conhecimentos 

apropriados na escola em situações do cotidiano (BRASIL, 1998). Deste período até 

por volta dos anos de 2010, conforme afirmam Milaré; Filho (2010), o caráter mais 

prático do ensino, a participação e o cotidiano dos alunos passaram a ser mais 

valorizados.  

A organização dos PCN, enquanto documentos que apresentam os eixos 

norteadores para a estruturação do currículo - a BNC mencionada anteriormente, teve 

como base duas premissas: a interdisciplinaridade e a contextualização. Deste modo, 

ganharam espaço nos programas escolares temas como Ambiente, Ser Humano e 

Saúde, Recursos Tecnológicos e Terra e Universo propondo uma visão da Ciência 

como um processo (BRASIL, 1998).  
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Uma possível tentativa de romper com a visão pragmática de Ciência Neutra 

detentora da verdade absoluta, herança da concepção fortemente disseminada entre 

as décadas de 1950 e 1960. Este documento estabelece os objetivos de 

aprendizagem com os temas a serem abordados nas séries que engendram as 

modalidades do ensino básico e vigora até a implementação da nova Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). 

A nova BNCC de Ciências para Ensino Fundamental – Anos Finais, apresenta 

uma estruturação dos objetos de conhecimento a serem abordados com os 

estudantes. Os assuntos da Física, Química e da Biologia foram organizados de 

maneira a serem abordados a partir do 6º ano do Ensino Fundamental em uma 

tentativa de romper com a fragmentação do conhecimento destas áreas que 

constituem as Ciências Naturais (BRASIL, 2018).  

Na perspectiva apresentada por Queiroz; Houssome (2018), as diretrizes da 

BNCC galgadas numa proposta de Base Comum Nacional de ensino, sobretudo no 

Ensino Médio, representam retrocesso às políticas nacionais de educação da década 

de 1970. Isso pode ser observado, principalmente, com a redução da carga horária 

das disciplinas Científicas (Biologia, Física e Química) e a padronização do currículo 

e das avaliações. Segundo as propagandas do Governo Federal, eixos formativos 

propostos a partir da nova BNCC possibilitarão aos estudantes das escolas públicas 

optar por áreas de formação com as quais têm mais afinidade.  

Para além dessa nova estruturação curricular, a Medida Provisória nº 746 de 

2016, que altera o artigo 61 da LDB 9394/96 que define os profissionais que podem 

atuar na educação, instituiu que “profissionais com notório saber reconhecidos pelos 

respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 

formação” nas disciplinas de formação técnica e profissional do Ensino Médio. Uma 

grande preocupação já que tal medida pode se estender para as disciplinas do ensino 

regular, culminando com a maior desvalorização da carreira docente.  

Freitas e colaboradores (2021) inferem, no documento final do XX Encontro 

Nacional da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOBE), que a aprovação da BNCC ocorreu em um período conturbado da política 

nacional. Tal aprovação da BNCC, ocorreu em 2016, com a mudança de dirigentes 

no Ministério da Educação. 
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As novas estruturações do plano educacional brasileiro apresentadas em cada 

momento histórico se mostraram concernentes às transformações e anseios 

econômicos do Estado dos respectivos períodos. Neste contexto de aprovação da 

BNCC, em 2017, “o alinhamento da formação de professores à base passa a ser o 

foco”, resultando “na aprovação das duas resoluções do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) que instituíram novas diretrizes curriculares para a formação inicial 

e continuada de professores”.  

A nova perspectiva de formação de professores a partir das premissas da Base 

Nacional Comum retomam as bases das gestões (década de 1990) do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso, de caráter neoliberal (FREITAS et al. 2021). Em suma, 

as novas diretrizes emergem de uma pressão do campo de disputa empresarial que 

vislumbra a hegemonia da educação brasileira, favorecendo a ressurgência de um 

discurso meritocrático. 

Neste sentido, repensar a maneira de ensinar Ciências na educação básica 

pela práxis e pelo plano político tornou-se uma necessidade da prática docente. “Só 

existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara 

as democracias. Essa máquina é a da escola pública”, disse Anísio Teixeira em seu 

livro Educação para a Democracia, de 1936. 

 

2.3 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL 

 

O ensino de Ciências, especialmente o da Física enquanto disciplina constante 

nos currículos base do ensino, há muito foi abordado de forma a contemplar a 

memorização mecânica de conceitos e de fórmulas (CARMO, 2009), contrariando 

premissas importantes almejadas e defendidas pelos PCN, documentos que 

nortearam os objetivos de aprendizagem no ensino. Especialmente no que se refere 

ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da Física no Ensino 

Fundamental, este ainda é pautado na memorização mecânica de fórmulas 

matemáticas desarticuladas com conceitos científicos e configura uma experiência 

traumática para muitos estudantes (BORGES, 2002; CARMO, 2009). 

Os debates na área da educação e ensino concernentes à formação de 

cidadãos críticos dotados de competências e habilidades que lhes permitam 

compreender e intervir em seu meio são recorrentes, mas as iniciativas que favoreçam 
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uma ruptura com o modus operandi transmissivo-passivo de ensinar ainda são 

incipientes (ROSA; ROSA, 2012). 

A década de 1960 foi um marco no desenvolvimento científico e tecnológico 

mundo afora e coincidiu com a introdução da Física no contexto escolar como 

disciplina que resultaria na inserção dos jovens em carreiras científicas. Tal inserção 

se inicia nos Estados Unidos e é acompanhada por países da América Latina, 

incluindo o Brasil (BORGES, 2002, ROSA; ROSA, 2012). 

Neste período, a tradução de coleções como do Projeto de Física desenvolvido 

pelo Physical Science Study Committee (PSSC), por uma equipe de professores do 

Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), entre os anos 1961 e 

1964, possibilitou aos estudantes e professores um importante material com aporte 

conceitual que permitiu a introdução dos estudos da Física nas modalidades de ensino 

em questão (ROSA; ROSA, 2012). 

No intercurso de sua constituição, o ensino dessa disciplina vem sofrendo 

influência de diversificadas tendências educacionais, mas ainda persiste uma cultura 

arraigada da utilização exclusiva de metodologias tradicionais, transmissão oral 

passiva de conceitos, tendo em vista as grandes dificuldades de aprendizagem e 

resistência dos estudantes para com a disciplina.  

Até 20191, os estudantes começavam a ter contato mais frequente com a Física 

no 9º ano do Ensino Fundamental e posteriormente no Ensino Médio durante os três 

anos seguidos deste nível, sendo que a maioria das escolas não apresenta um 

laboratório ou materiais para o desenvolvimento de atividades prático-experimentais, 

demandando maiores habilidades e empenho do professor para complementar sua 

prática educativa (PRAXEDES, 2015). Neste sentido, trouxemos na Seção 2.4, uma 

revisão dos trabalhos que propõem alternativas para o Ensino de Física no 

Fundamental II – Anos Finais, publicados nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências (ENPEC), entre os anos de 2007 e 2017. 

A abordagem dos conteúdos de Ciências, sobretudo nos anos finais, manteve 

um caráter tradicional com a predominante utilização do livro didático como ferramenta 

na prática pedagógica e aulas transmissivo-passivas. Esse caráter exclusivamente 

 
1 Segundo as determinações da nova BNCC, a partir de 2022 as escolas devem seguir as diretrizes 
propostas por este documento. Citamos o ano de 2019 porque foi o último ano em que houve aulas 
presenciais em decorrência da pandemia. 
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transmissivo, seguiu na contramão das diretrizes de ensino e das demandas sociais, 

uma vez que, os avanços tecnológicos que marcaram e marcam o desenvolvimento 

da nossa sociedade. Assim, estimular a oralidade, estimular a curiosidade, 

desenvolver uma postura mais ativa ainda é um desafio para muitos educadores. 

Neste sentido, buscamos desenvolver uma sequência didática que possibilite 

aos profissionais do ensino de Ciências diversificarem sua prática e fomentarem a 

aprendizagem de seus educandos por meio de um conjunto de atividades que 

compõem nossa sequência didática, mobilizando a ação, a interação e a participação 

mais ativa dos estudantes na maior parte do tempo por meio da confecção de 

instrumentos “voadores” e para que favorecesse o diálogo de conceitos ligados ao 

tema Aerodinâmica. 

As atividades aqui propostas foram levadas para a escola em 2014, 2015 e em 

2019 e nos permitiram conceber a sequência didática como o produto educacional. 

No âmbito dos Mestrados Profissionais, além do texto de dissertação, o produto 

educacional é um requisito para obtenção do título de Mestre em Ensino de Ciências. 

  O surgimento e disseminação da Pandemia da COVID-19 paralisou as 

atividades escolares presenciais e inviabilizou que a sequência didática fosse 

regularmente aplicada conforme aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Humanos e que os sujeitos escolhidos, no caso os estudantes, tivessem seu processo 

de aprendizagem avaliado. No entanto, acreditamos no potencial da sequência 

didática como material que pode oportunizar o apontamento de reflexões quanto ao 

papel do professor na mediação para apropriação de conhecimentos por parte dos 

estudantes e como essa mediação pode ser potencializada com a utilização dos 

materiais confeccionados pelos próprios estudantes em futuras aplicações, validando 

o produto. 

Em aplicações futuras, os educadores que julgarem pertinente replicar as 

atividades que compõem este produto educacional podem coletar dados para tentar 

compreender como os processos interativos propiciados pela sequência didática, que 

mobiliza a utilização de instrumentos construídos com materiais de baixo custo, cuja 

abordagem dos conceitos está relacionada à dinâmica de objetos ou corpos que 

voam, podem contribuir para a aprendizagem de estudantes do Ensino Fundamental. 
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Além disso, professores de outras áreas do conhecimento podem adaptar 

materiais como o álbum de figurinhas e o jogo da memória com os conteúdos próprios 

de sua área e de acordo com sua realidade. 

 

2.4 ALTERNATIVAS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO DE FÍSICA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Com o objetivo de realizar um levantamento dos trabalhos publicados nas atas 

das edições do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC), 

buscamos identificar quais propostas os professores de Ciências apresentaram no 

período de 2007 a 2017, como alternativas para oportunizar uma aprendizagem 

contextualizada dos alunos nas aulas de Física no Ensino Fundamental II. 

Escolhemos o ENPEC por se tratar do evento de maior relevância nacional na área 

de Ensino de Ciências. 

Para a realização da pesquisa por estes trabalhos, buscamos nas atas do 

ENPEC a partir do VI encontro, ocorrido entre os dias 26 de novembro e 2 de 

dezembro de 2007 no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa 

Catarina em Florianópolis, até o encontro ocorrido entre os dias 3 e 6 de julho de 2017 

na mesma Universidade, totalizando 6 encontros. 

No primeiro momento foram utilizados os seguintes descritores “Ensino de 

Física no Fundamental II”, na segunda busca foi utilizado o termo “Física”, “Ensino 

Fundamental” e “ENPEC” no Google Acadêmico e a verificação diretamente nas atas 

do evento do período mencionado anteriormente. A utilização dos termos “Ensino de 

Física no Ensino Fundamental II” não gerou resultados para a pesquisa nas atas 

publicadas dos VI e VIII encontros. 

No VII ENPEC, ocorrido entre os dias 08 e 13 de novembro do ano de 2009, 

foram encontrados dois trabalhos: 

O primeiro deles, intitulado “Análise de artigos sobre atividades experimentais 

de Física nas atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências”, os 

autores indicam que houve um amadurecimento das propostas de atividades 

experimentais no ensino de Física com o avanço das tendências no ensino de 

Ciências, passando de uma postura tradicional para uma postura mais 

problematizadora, aberta e investigativa. 
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No entanto, as escolas que apresentam aparatos para realização de 

experimentos, as aulas experimentais ainda têm seguido um viés tradicional e de 

verificação de fenômenos, uma vez que os professores têm sido reprodutores de 

abordagens já conhecidas e cristalizadas pelo tempo (GONÇALVES CARLOS et al., 

2009). 

O segundo trabalho, cujo título dado foi “Experimentos e demonstrações de 

Física como instrumento da prática pedagógica no Ensino de Ciências”, foi o único 

com uma proposta especificamente voltada para o Ensino de Física no Fundamental 

II (Anos finais) que buscou analisar um processo de intervenção e reflexão coletiva, 

as mudanças nas relações entre o uso de experimentos e demonstrações de Física e 

o fazer docente de um grupo de professoras de Biologia da rede pública de ensino de 

Dourados-MS (OZÓRIO et al., 2009). 

Os autores evidenciam a pesquisa tratou de uma análise em andamento que 

apresentou recortes de falas em três momentos realizados em encontros com as 

professoras de Ciências do local referido anteriormente. Nas falas das professoras, 

conforme destacam Ozório e seus colaboradores (2009), foi possível constatar a 

percepção e compreensão quanto à importância das aulas práticas para o Ensino de 

Física naquele contexto e modalidade de ensino, porém houve uma confusão quanto 

ao papel do professor e ao papel do laboratório na realização dessas atividades 

experimentais. Deste modo, Ozório e colaboradores (2009) inferem sobre a 

importância em estabelecer conexões entre a formação inicial e a continuada, permitir 

o acesso às pesquisas atuais do ensino de ciências e valorizar as relações entre 

alunos e seus pares, professores e alunos, bem como professores e seus pares, 

demandam uma reflexão profícua da prática docente. 

A partir do IX encontro tem-se trabalhos publicados voltados para o Ensino da 

Física principalmente no Ensino Médio e Ensino Superior que priorizam a utilização 

de atividades lúdicas como o jogo de ludo, o RPG (Role Playing Game) e atividades 

interativas em espaços não-formais de ensino como estratégias didático-pedagógicas 

para um ensino mais atrativo e ativo. 

Nas atas deste mesmo encontro, utilizando no buscador o termo “Física”, foram 

apresentados 122 trabalhos de pesquisa, sendo que destes, 32 trabalhos têm como 

objeto de pesquisa a formação inicial e continuada de professores de Física. Artigos 

cujas pesquisas foram desenvolvidas no âmbito das salas de aula de Ensino Médio 
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constituem-se em 52 publicações, 23 artigos referentes a revisões bibliográficas/ 

análises de professores de Física acerca de provas do ENEM, 4 referentes a 

pesquisas de formação continuada e 04 trabalhos referentes à Física no Ensino 

Fundamental. Ademais, os outros trabalhos trazem questionamentos sobre assuntos 

abordados pelo professor de Física no Ensino Médio. 

No trabalho intitulado “Histórias em quadrinhos nas aulas de física: uma 

proposta de ensino baseada na enculturação científica”, participaram 50 estudantes 

de salas de aula distintas que cursavam, em 2001, o 9º ano do Ensino Fundamental 

de uma instituição de ensino administrada pelo município de São Paulo. A pesquisa 

constituiu-se na aplicação de uma história em quadrinhos (HQ) elaborada pelos 

autores sobre o conceito de inércia e os autores consideram com base nas análises 

realizadas, no material coletado, a existência de indicadores do processo de 

enculturação científica, caracterizados pelas novas fases de apoio, dedução e 

refutação principiados após o uso da HQ com enredo físico em sala de aula (TESTONI 

et al., 2013). 

O ensaio intitulado “A formação de mestres e doutores em Ensino de Ciências: 

das expectativas às práticas”, propõe análise preliminar do projeto formador de um 

curso de pós-graduação em Ensino de Ciências e seus efeitos na perspectiva dos 

mestres e doutores formados entre 2004 e 2012. Os resultados apontam para a 

necessidade de aproximar a formação oferecida nos cursos de mestrado e doutorado 

com a realidade escolar. Embora haja limitações nos cursos de pós-graduação 

analisados, a pesquisa mostrou que as expectativas dos egressos quanto às 

atividades formadoras oferecidas pelo curso foram atendidas e que o modelo de 

formação proposto se mostra adequado e promissor (RICHETTI; ALVES FILHO, 

2013). Este trabalho, em seus resultados preliminares mostrou a importância dos 

cursos de pós-graduação no aprofundamento dos conhecimentos teóricos e 

maturidade acadêmica, as quais influenciaram diretamente na melhoria da prática 

pedagógica e profissional dos seus estudantes. 

Bonfim e Dias (2013), no trabalho ‘Aulas de Ciências Naturais em escolas de 

Ensino Fundamental I: relações existentes entre a estrutura física dos laboratórios e 

a realização de atividades experimentais”, apresentam um estudo com uma 

abordagem qualitativa-quantitativa acerca das escolas municipais de Itabuna (BA), 

que apresentam laboratórios de Ciências, bem como as condições da estrutura física 
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destes e seus equipamentos. Os resultados da pesquisa apontam que a maioria dos 

laboratórios pesquisados apresenta estrutura que possibilita a realização de 

atividades práticas; no entanto, sete das nove escolas pesquisadas não utilizam o 

espaço para a realização de aulas experimentais. Diversos fatores são apresentados 

como dificultadores da utilização destes espaços, como falta de tempo ou formação 

do professor para preparação das aulas práticas, falta de um auxiliar de laboratório, 

falta de material e equipamentos adequados ou em número suficiente, turmas com 

número elevado de estudantes. 

Os mesmos termos de pesquisa foram utilizados para a busca nos anais do X 

ENPEC e a pesquisa resultou na identificação de muitos trabalhos com propostas 

ricas, como utilização da Física Forense como estratégia lúdica de ensino, mas com 

realização apenas no contexto do Ensino Médio e de formação de inicial e formação 

continuada de professores de Ciências das séries iniciais do Ensino Fundamental I, 

modalidade em que são apresentados os conceitos ligados à Astronomia. 

No XI ENPEC foram encontrados os trabalhos voltados para o ensino da Física, 

como o intitulado “Uso de Linguagem de Programação e Atividades Lúdicas como 

suporte para o ensino do conceito de gravidade no Ensino Fundamental”, cuja 

proposta visou: 

 

Demonstrar a utilização do software Scratch para uma aprendizagem dos 
conceitos de Gravidade e introduzir programação no ensino 
Fundamental. Como, no Brasil, o ensino de Física é predominantemente 
desenvolvido a partir do ensino médio, o aprendizado de Física no ensino 
fundamental acaba ficando abandonado a pesquisa se justifica como 
uma tentativa de discutir atividades que podem ser realizados neste nível 
de ensino. Tendo como base teórica a Teoria da Mediação Cognitiva 
(TMC) e foi desenvolvida durante um projeto em uma escola municipal 
de Canoas, conduzido por graduandos do PIBID-Física da ULBRA. Após 
a utilização do Scratch e atividades lúdicas, foram realizadas entrevistas 
com os estudantes e, com base na entrevista, uma análise dos gestos 
produzidos pelos alunos enquanto explicavam, combinados ao seu 
discurso verbal. Os resultados indicam que as representações mentais 
associadas ao ensino de gravitação sofreram modificações, 
principalmente pelo uso de diferentes mecanismos externos (ANJOS; 
ANDRADE NETO, 2017). 

 

Nas atas desse mesmo encontro realizado no ano de 2017, encontra-se o 

trabalho intitulado “Análise de trabalhos do ENPEC sobre experimentação no ensino 

de Física” que separa 38 artigos publicados nos eventos dos anos de 2009 a 2015, 

sendo estes categorizados em 4 grupos: Apresentação de estratégia didática, 
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totalizando 17 artigos; Investigação com o uso de Atividade Experimental, totalizando 

12 artigos, Investigação diversa com total de 8 artigos e enfim, Aparato experimental 

com um (01) artigo publicado (SILVEIRA; TEIXEIRA, 2017). O trabalho reforça que os 

artigos que foram levantados em sua análise abordam estratégias diversificadas que 

passam por um critério rigoroso de análise, entretanto as publicações estão focadas 

no desenvolvimento dos conceitos físicos abordados a partir do Ensino Médio. 

Com base neste levantamento, podemos reafirmar que o Ensino de Física no 

Fundamental ainda é alvo de grandes questionamentos, seja pela efetividade das 

estratégias mantidas desde os primórdios da sua inserção no currículo do ensino, seja 

pelas estratégias que vêm sendo adotadas ao longo dos anos na tentativa de 

diversificar e promover a aprendizagem de forma que os estudantes consigam dar 

sentido à disciplina, compreendendo, ressignificando, contextualizando e aplicando os 

conteúdos abordados (CARMO, 2009, ROSA; ROSA, 2012, PRAXEDES, 2015). 

O levantamento dos trabalhos realizado nesta seção mostra a recorrência e 

relevância do tema no âmbito do ensino. Percebe-se uma grande preocupação com 

as estratégias utilizadas pelos professores nas salas de aula do Ensino Básico, bem 

como, uma preocupação com as abordagens utilizadas para a formação dos 

docentes. Essa segunda preocupação não menos ou mais importante que a primeira, 

mas de proporcional relevância, mostra-nos que a ruptura com os padrões de ensino 

estritamente ligados à memorização mecânica de conceitos e fórmulas já não se faz 

tão eficiente no contexto das salas de aula.  

Além disso, no levantamento foi possível perceber que a maioria dos trabalhos 

publicados estão ligados ao Ensino da Física no Ensino Médio. Há de se considerar 

que nessa modalidade do ensino a disciplina é trabalhada por um professor da área e 

os conteúdos são distribuídos ao longo dos três anos, ao contrário do EF em que se 

introduzem conceitos da Física no último ano do curso, em geral aplicados por 

professores com formação na área de Ciências Biológicas (MELO, 2009: 

PAGANOTTI; DICKMAN, 2009: REIS; MORTIMER, 2020). 

Ainda que incipientes, estratégias lúdicas e ativas de ensino-aprendizagem 

proporcionam maior engajamento dos alunos nas atividades propostas, reduzindo o 

desinteresse e o insucesso dos alunos na compreensão de fatos e fenômenos com 

explicação de caráter físico. Deste modo, faz-se premente a publicação de mais 

trabalhos que abordem as práticas/estratégias dos professores de Ciências, 
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especialmente com formação na área das Ciências Biológicas que atuam nos anos 

finais do Fundamental II (PAGANOTTI; DICKMAN, 2009), para fornecer um aporte 

mais crítico do processo de inserção dos alunos no mundo da Física visando entender 

por que os estudantes chegam ao Ensino Médio com aversão à disciplina (BORGES, 

2002). Cabe aqui salientar que não se trata em querer culpabilizar outrem pelas 

carências do processo de aprendizagem em Física, mas entender e construir 

propostas a partir de uma análise mais crítica que convirja para um denominador 

comum capaz de possibilitar melhorias na tratativa de assuntos ligados a essa 

problemática. Deste modo, chegaremos a estratégias eficazes que em determinados 

contextos com a prática reflexiva dos docentes engajados na melhoria do Ensino de 

Física poderão passar por adequações e oportunizar o acesso a um ensino mais 

significativo e contextualizado. 

 

2.5  A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOTSKI E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO 

 

Apesar de ter vivido até os 37 anos, Lev Semenovich Vigotski teve uma 

produção intelectual intensa e de grande relevância para a área da Psicologia e das 

Ciências Humanas. A elaboração de cerca de 200 estudos científicos sobre diferentes 

temas e sobre as controvérsias e discussões da Psicologia Contemporânea e das 

Ciências Humanas de um modo geral foi um marco em sua trajetória (REGO, 2012). 

Como analisa Wertsch, Vigotski em seus trabalhos assume uma postura 

interdisciplinar coerente com seu projeto de pesquisa, em que era possível observar 

a conciliação de diferentes áreas de conhecimento em uma perspectiva que leva em 

conta a integração dos indivíduos com a situação cultural em que se desenvolvem. 

(WERTSCH, 1988). 

A Teoria Histórico-Cultural que é a base dos trabalhos de Vigotski, estabelece 

uma relação entre as bases biológicas e culturais dos indivíduos, sendo estas bases 

eixos constituintes do desenvolvimento mental humano. A vasta obra de Vigotski, 

apoiada na Teoria Histórico-Cultural, é marcada por quatro postulados que juntos 

caracterizam o desenvolvimento do pensamento no plano psicológico: a Filogênese, 

a Ontogênese, a Sociogênese e a Microgênese (VIGOTSKI, 2001, 2003a, 2005). Tais 

postulados são indissociáveis e fundamentam Teoria Histórico-Cultural. 
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Neste sentido, buscamos como aporte teórico para embasar a elaboração da 

sequência didática a Teoria Histórico-Cultural do autor cujas bases, em linhas gerais, 

admitem a cultura, a interação social com indivíduos mais experientes da própria 

espécie e a dimensão histórica como pilares fundamentais para o desenvolvimento 

psicológico dos indivíduos (IVIC; COELHO, 2010; REGO, 2012). 

Os postulados que se referem à filogênese e à ontogênese apontam que estes 

são planos de aspecto biológico, ou ainda, são a linha natural ou orgânica do 

desenvolvimento humano. (VIGOSTSKI, 2001; 2003a; 2003b, 2005). A linha de 

desenvolvimento cultural abrange a Sociogênese e a Microgênese que são planos de 

aspecto social, histórico e cultural. No plano da Sociogênese, as culturas organizam 

ou padronizam as etapas do caráter biológico humano de maneira particular, de 

acordo com as necessidades próprias da cultura. O plano da Microgênese considera 

aspectos dos microcosmos do desenvolvimento, em suma, tais aspectos podem ser 

os hábitos, as experiências que cada indivíduo em seu “micronúcleo” social 

desempenham um papel importante nas singularidades da aprendizagem de cada 

sujeito (VIGOTSKI, 2001; 2003a; 2003b; 2005, WERNER, 2015).  

Vigotski assume que tais bases biológicas e culturais dos indivíduos se 

estruturam de forma integrada no ser humano. O campo das ideias e da cognição são 

indissociáveis da ação e da linguagem. Deste modo, para entender o indivíduo é 

necessário também entender a linha de desenvolvimento cultural (o cenário social, 

econômico, político e histórico) ao qual o ser humano está inserido. Sob essa 

perspectiva, os trabalhos de Vigotski fundamentam-se nas premissas marxistas do 

materialismo dialético fortemente presente no contexto soviético do período 

(VIGOTSKI, 1995; MARTINS; RABATINI, 2011). 

Em linhas gerais, a tese marxista que influenciou aos trabalhos de Vigotski, 

assumem que “o trabalho, a produção intelectual, a educação, surgem como resultado 

do comportamento dos homens em sociedade, condicionados pelo desenvolvimento 

das suas forças produtivas e do modo de relações que lhe corresponde (MARX; 

ENGELS, s.d. apud ZOTTI, 2006). 

Assim, podemos destacar o conceito de desenvolvimento das Funções Mentais 

Superiores, que dizem respeito à interação do ser humano com o cultural, em uma 

relação dialética um mediador oportuniza o incremento de representações mentais na 
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ausência de referentes concretos, permitindo a transcendência de limites impostos 

(VIGOTSKI, 1995; MARTINS; RABATINI, 2011; FONSECA, 2019). 

As traduções dos trabalhos de Vigotski apresentam outro marco importante 

relacionado ao fato de que o desenvolvimento das crianças e adolescentes acontece 

quando há aquisição de sistemas representacionais e simbólicos próprios da cultura, 

como a linguagem (VIGOTSKI, 2001, 2003a: 2003b, 2005, 2010).  

Uma das funções sociais da linguagem, segundo Vigotski (2003a) é a interação 

social, uma vez que é por meio dela que o ser humano é capaz de mediar sua 

interação com os outros e com o ambiente. Neste sentido, a mediação tem 

fundamental importância no desenvolvimento porque é a partir desse processo 

dialético que a relação com outro indivíduo ou com instrumentos da cultura passam a 

moldar as ações das pessoas. 

 Prestes (2010) discorre sobre a utilização do termo linguagem nas obras do 

autor que consistem em traduções de outras línguas, principalmente da inglesa. Para 

a autora, o aprofundamento da leitura dos textos originais do psicólogo, cujas 

traduções intituladas “Pensamento e Linguagem” (VIGOTSKI, 2005) e “Construção do 

pensamento e da linguagem” (VIGOTSKI, 2001), mostram que o termo russo 

traduzido como linguagem, na verdade, refere-se à fala. A fala, segundo Vigotski é 

algo que pode ser expresso de forma oral ou escrita. O pensamento e a fala, portanto, 

são processos psíquicos particulares que em um dado momento da ontogênese se 

entrelaçam dando origem ao pensamento verbal (PRESTES, 2010). 

A cultura escolar é um dos contextos socioculturais em que o estudante ao 

interagir com o professor, mediador dos processos de ensino e nas relações com seus 

pares, tem a possibilidade de internalizar o que é construído nessas relações 

(FONSECA, 2019). Deste modo, as relações interpessoais que se estabelecem nos 

micronúcleos dos quais cada par pertence, compondo o macrocosmo, moldam e 

remodelam o intrapessoal, a aprendizagem de todos os sujeitos envolvidos de alguma 

e influenciam na aquisição do pensamento mais complexo (PRESTES, 2010). 

As contribuições de Vigotski enquanto teórico da Psicologia do 

desenvolvimento e aprendizagem apontam para a importância da aquisição de 

conceitos científicos que são estruturados e hierarquizados durante a fase de 

escolarização das crianças e adolescentes (IVIC; COELHO, 2010). Um professor 

engajado na aprendizagem dos seus alunos contempla-a como um processo de 
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construção compartilhada realizando intervenções com seu trabalho na Zona de 

Desenvolvimento Iminente do seu estudante, tradução que mais se aproxima da 

expressão russa, segundo Prestes (2010): 

 

[…] zona blijaichego razvitia é exatamente aquilo que a criança 
consegue fazer com a ajuda do adulto, pois o que ela faz sem a 
ajuda, e não mediação do adulto já se caracteriza como nível de 
desenvolvimento atual, que não apenas revela as funções 
amadurecidas, mas também “apalpa” as funções que estão em 
amadurecimento. Por tanto, aquilo que a criança faz sozinha é a 
zona de desenvolvimento atual (PRESTES, 2010). 

 

Assim o educador, precisa desenvolver trabalhos visando as possibilidades de 

desenvolvimento do estudante nos aspectos que ele ainda não é capaz de realizar 

sozinho. O ensino, portanto, precisa ter orientação prospectiva dirigida ao que o aluno 

ainda não é capaz de fazer, mas que por meio da mediação em um processo interativo 

conceitos científicos vão sendo aprendidos pelo estudante de maneira que sua 

aprendizagem resulte em seu desenvolvimento real (SHEPARDSON, 1998; REGO, 

2012). 

A perspectiva vigotskiana corrobora o nosso trabalho dando sentido ao trabalho 

em equipe e suas interações, a apropriação de conhecimentos das áreas de Química, 

Física e Biologia pelos estudantes por meio da mediação oral e material, com 

possibilidade da ressignificação dos materiais confeccionados. 

A utilização das atividades com o emprego de tais materiais pode favorecer a 

apropriação dos conceitos ligados às disciplinas mencionadas anteriormente, de 

maneira que o professor e os próprios estudantes tenham a possibilidade de observar 

esses objetos por outro viés, desta vez no contexto do Ensino de Ciências. 

A mediação pode emergir na maior parte do tempo da professora, mas pode 

também partir das interações dos aprendizes e seus pares. Além disso, buscamos 

estimular a criatividade e o desenvolvimento de outras habilidades como a 

motricidade, expressão oral, elaboração do pensamento, estímulo à imaginação e a 

fala por meio de questionamentos e da proposição de hipóteses. 

A teoria vigotskiana sob essa perspectiva permite identificar como a partir da 

interação entre os estudantes, estes se apropriam dos conceitos científicos bem como 

as implicações pedagógicas emergem ao longo do desenvolvimento da sequência de 

ensino (SHEPHERDSON,1998; GOES, 2000). 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

3.1 O PIBID E A ORIGEM DA PESQUISA  

 

O primeiro passo no desenvolvimento da sequência didática foi dado em 2014, 

com a leitura do artigo intitulado “A pipa e os quatro significados da mediação 

sociotécnica: articulações possíveis entre a Educação e a Psicologia para o estudo de 

um brinquedo” de autoria da pesquisadora Maria de Fátima Aranha de Queiroz e 

Melo2, no âmbito das discussões realizadas no grupo do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) Ciências Interdisciplinar da Universidade 

Federal de Ouro Preto, coordenado pelos professores Drs. Fábio Augusto Rodrigues 

e Silva (DEBIO/UFOP) e Leandro Márcio Moreira (DECBI/UFOP).  

Ao longo do ano, realizávamos encontros semanais com a equipe do subprojeto 

e cada integrante desenvolveu uma proposta de intervenção nas escolas parceiras. O 

desenvolvimento de uma “oficina de soltura de pipas”, somada a literatura da área da 

Física e leituras complementares sugeridas pelos coordenadores, serviram de 

inspiração para a elaboração de um escopo geral das atividades que poderiam ser 

trabalhadas na primeira versão da sequência didática. 

A escola parceira, ainda no ano de 2014, permitiu que além do 

acompanhamento e proposição de atividades nas aulas regulares, que nossa equipe 

criasse um Clube de Ciências no contraturno, com a supervisão da professora de 

Ciências. Deste modo, se estabeleceu um ambiente favorável para o desenvolvimento 

de projetos com uma abordagem mais ampla e diversificada.   

Nesta primeira fase, as atividades desenvolvidas não tinham o formato de uma 

sequência ainda bem delimitada. Apesar das atividades estarem pré-definidas, com 

seus objetivos e procedimentos bem delimitados ainda era necessário aparar algumas 

arestas e estabelecer uma articulação melhor entre os conteúdos e um sentido mais 

 
2 MELO, M. de F. A. de Q. e. (2011). A pipa e os quatro significados da mediação sociotécnica: 
articulações possíveis entre a Educação e a Psicologia para o estudo de um brinquedo. Revista 
Brasileira De Pesquisa Em Educação Em Ciências, 10(2). Recuperado de 
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/3982>  
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lógico para que fosse propiciada uma ressignificação dos objetos a serem 

confeccionados pelos estudantes ao longo dos trabalhos. 

O embrião desta pesquisa foi elaborado nas seguintes etapas apresentadas no 

Quadro 1:  

 

Quadro 1: Atividades que compuseram o embrião da SD 

Momento Objetivos Procedimentos 

Fascínio em voar 

Instigar a curiosidade dos 
sobre o fascínio do homem 
pelo voo. 
Estimular a criatividade com a 
proposta de uma de uma 
encenação. 
Conhecer os aparatos 
tecnológicos voadores até 
chegar ao avião. 
 

Levantamento prévio dos 
conhecimentos utilizando a 
pergunta tema do encontro. 
Leitura e encenação de um 
mito grego. 
Diálogo sobre a evolução dos 
aparatos voadores 
desenvolvidos ao longo do 
tempo até chegar no avião 
com a utilização de um álbum 
de figurinhas. 

Fluidez do ar 

Confeccionar paraquedas de 
brinquedos e observar o 
comportamento desse objeto 
no ar. 
Compreender conceitos 
como o comportamento do ar, 
um fluído, em contato com 
objetos suavemente curvos. 

Confecção dos paraquedas 
caseiros e observação do 
desempenho dos paraquedas 
após seu arremesso.  
Diálogo sobre o observado e 
montagem de representação 
esquemática no quadro. 

Desempenho de aviões de 
papel e forças 

Confeccionar diferentes 
modelos de aviões de papel. 
Observar o desempenho de 
voo ao realizar a soltura 
destes, além de dialogar e 
compreender os conceitos de 
forças de sustentação e 
motora. 
Representar o perfil de uma 
asa para demonstrar as 
linhas de vento. 

Confecção de quatro 
modelos de aviões de papel. 
Lançamento dos 
aeromodelos. 
Diálogo com os estudantes 
sobre o desempenho de voo 
de seus aeromodelos. 

Oficina e Soltura de pipas 

Confeccionar e soltar pipas. 
Observar a importância do 
ângulo de ataque para o 
desempenho no ar e as 
forças atuantes. 
Confecção de um minimodelo 
de pipa com linhas que 
simulam as forças. 

Confecção e soltura de pipas. 
Esquematização das forças 
atuantes na pipa no céu. 
 

Café com conversa 
Socializar as experiências 
vivenciadas ao longo dos 
encontros. 

Roda de conversa com 
perguntas semiestruturadas e 
lanche. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A aplicação das atividades contou com a presença de sete bolsistas do PIBID 

e da professora supervisora. Toda equipe foi fundamental no auxílio aos estudantes 
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das turmas regulares dos Anos Finais do Ensino Fundamental II, que compunham o 

Clube de Ciências, já que as atividades propostas causaram um certo alvoroço nos 

participantes. 

As atividades foram bem aceitas pelos participantes e sua aplicação levou à 

apresentação do um relato de experiência intitulado “A utilização de objetos no 

processo de aprendizagem em ciências: construindo brinquedos e conhecimentos em 

uma sequência de atividades sobre o “voo” em uma seção de comunicação oral no III 

EREBIO regional 4, realizado na Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, nos dias 

28, 29 e 30 de abril do ano de 2015. 

 No ano seguinte, 2015, o subprojeto PIBID Ciências Interdisciplinar passou a 

atuar em parceria com outra escola, também administrada pelo munícipio, situada em 

um distrito da cidade de Ouro Preto- MG, acompanhando a professora supervisora 

que fora transferida para o local.  

 A aplicação das atividades planejadas seguiu os mesmos critérios 

apresentados no Quadro 1, e ocorreu entre os meses de setembro e outubro, 

contando com a participação dos bolsistas no acompanhamento dos estudantes dos 

Anos Finais do Ensino Fundamental II. 

 Nos dois anos (2014 e 2015) em que as atividades foram aplicadas nos Clubes 

de Ciências, os encontros foram registrados em áudio e vídeo e foram coletados os 

registros escritos. Os dados foram compilados no relatório institucional do subprojeto. 

 A aceitação, engajamento e participação efetiva dos estudantes na realização 

das atividades foi um marco importante na decisão de trazer essa sequência de 

atividades para uma reestruturação mais elaborada no projeto de mestrado, uma vez 

que esta proposta se mostrou promissora no desencadeamento do interesse dos 

estudantes para o tema abordado e sua apresentação como produto educacional 

neste mestrado emergiu como uma tentativa de ofertar a professores de Ciências um 

material para incrementar a prática, seja em aulas regulares ou em atividades 

realizadas no contra turno. 
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4.  REFINAMENTO DE AJUSTE METODOLÓGICO EM UMA PESQUISA AÇÃO 

 

A metodologia utilizada no desenvolvimento desta pesquisa baseou-se nas 

premissas da pesquisa ação. Uma abordagem qualitativa que muitas vezes se 

confunde com os processos próprios que acontecem na sala de aula. Em linhas 

gerais, Tripp (2005) afirma que “é um processo tão natural que se apresenta, sob 

muitos aspectos, diferentes; e segundo, ela se desenvolveu de maneira diferente para 

diferentes aplicações”. Segundo este autor, atribui-se a Lewin (1946)3 a criação deste 

processo de investigação por ter sido ele o primeiro autor a publicar um trabalho 

mencionando o termo pesquisa-ação. 

A pesquisa-ação é um dos diversos tipos de investigação-ação. Este termo 

refere-se a todo processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela busca 

sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela (TRIPP, 2005). 

Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a melhora de 

sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática 

quanto da própria investigação. 

 

Diagrama 1: Representação das quatro fases do ciclo da investigação ação. 

 

Fonte: TRIPP, 2005.  

 

 
3 LEWIN, K. Action research and minority problems. Journal of Social Issues, n. 2, p. 34-36, 1946. 
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Embora não haja um consenso quanto autoria dessa metodologia, sua adoção 

pode evidenciar a importância da pesquisa no processo de formação docente, já que 

essa perspectiva requer que os próprios professores se tornem pesquisadores. Além 

disso, pode ter um papel importante na capacitação de professores pesquisadores 

atuando em sala de aula junto aos alunos, ou ainda, no âmbito de projetos autônomos 

ou de extensão (THIOLLENT; COLETTE, 2014). 

A sequência de atividades desenvolvidas no contexto do PIBID não 

apresentava momentos muito bem articulados entre si e necessitava de uma 

reestruturação da dinâmica e um embasamento teórico mais robusto para ser 

desenvolvida em uma escola com finalidade de pesquisa. Para isso, foi necessário 

definir um tema gerador e organizar os momentos de maneira que os estudantes 

pudessem estabelecer conexões entre os assuntos trabalhados em cada uma das 

etapas. Deste modo, “a evolução do voo” foi elencada como o eixo principal. A partir 

deste eixo e no decurso das disciplinas do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências (MPEC), no ano de 2018, incluímos dois novos momentos (2 e 5) da SD 

apresentada como APÊNDICE A desta dissertação.  

Assim, a etapa de planejamento de melhorias da prática (apresentada no 

Diagrama 1) iniciada no PIBID foi concretizada no âmbito do MPEC. 

Chamamos de refinamento de ajuste metodológico as experiências vividas a 

partir do contato da professora pesquisadora com os estudantes de duas turmas do 

9º ano de uma escola pública situada no município de Ouro Preto, MG. Este contato 

ocorreu após a inclusão dos dois novos momentos mencionados anteriormente. Este 

refinamento correspondeu a etapa agir para implantar a melhora planejada (ver 

Diagrama 1). Neste sentido, com a autorização da escola, dos pais dos estudantes e 

a disponibilidade dos estudantes em participar dos encontros planejados 

voluntariamente, foram agendados os encontros semanais que se realizaram no 

âmbito da escola no contraturno das aulas regulares. Cada encontro teve a duração 

aproximada de 3 a 4 tempos de aula (50 minutos). 

A etapa de monitoramento e descrição dos efeitos da ação (ver Diagrama 

1) foi realizada durante e após os encontros. Em momentos em que a pesquisadora 

tinha possibilidade nos processos de mediação eram realizadas anotações pontuais. 

Ao final de cada encontro a pesquisadora tomava nota de suas observações acerca 

dos eventos ocorridos em seu diário de campo. Neste sentido, a etapa que consistiu 
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na avaliação dos resultados da ação na prática (Diagrama 1) culminou na 

reestruturação do produto educacional que ocorreu com base na análise dos dados 

registrados no diário de campo da professora pesquisadora. 

A sequência de encontros que será apresentada nessa seção, no Quadro 2 

culminou no produto educacional apresentado no final deste texto (APENDICE A) e 

pretendeu resgatar e valorizar brincadeiras, validando a Teoria Histórico-Cultural 

abordada na seção 2 deste trabalho, que fizeram parte da infância de muitas pessoas 

ou, por que não, apresentá-las à estudantes que não ainda tiveram contato com tais 

brincadeiras, buscando o estabelecimento de um paralelo entre as vivências 

cotidianas e conceitos científicos abordados no contexto escolar. 

 

Quadro 2: Visão geral das etapas da Sequência Didática 

Atividade Etapas 
Número de participantes 

Primeiro Encontro: Quando 
começa o fascínio do ser 
humano pelo voo? 
 

Levantamento prévio dos 
conhecimentos utilizando a 
pergunta tema do encontro. 
Leitura e encenação de um 
mito grego. 
Diálogo sobre a evolução 
dos aparatos voadores 
desenvolvidos ao longo do 
tempo até chegar no avião 
com a utilização de um 
álbum de figurinhas e sobre 
os pilares do método 
científico 

18 

Segundo Encontro: “Como o 
ar se movimenta com a 
passagem de objetos?” 
 

Confecção dos paraquedas 
caseiros. 
Observação do 
desempenho dos 
paraquedas após seu 
arremesso.  
Demonstração da soltura de 
uma folha na horizontal e 
uma folha amassada para 
demonstrar a influência da 
superfície de contato dos 
objetos no desempenho 
destes ao serem 
abandonados ao ar a certa 
distância do solo. 

15 

Terceiro Encontro: 
“Brincando com aviões de 
papel e observando seu 
trajeto no ar” 
 

Confecção de cinco 
modelos complexos de 
aviões 

15 
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Quarto Encontro: 
Continuação do encontro 
anterior  
 

Confecção de quatro 
modelos de aviões de papel. 
Lançamento dos 
aeromodelos. 
Diálogo com os estudantes 
sobre o desempenho de voo 
de seus aeromodelos com 
enfoque na aerodinâmica da 
dianteira de das asas. 

15 

Quinto Encontro: Fusão 
entre “Dédalo se inspirou 
nas asas das aves para 
construir suas asas no 
labirinto. O que faz com que 
as aves voem? Todas as 
aves voam?” e “Quais 
forças físicas influenciam 
nas asas das aves e aviões 
durante o voo?” 

Jogo da memória com 
duplas de cartas contento 
imagens e textos 
correlacionados. 
Leitura do texto sobre os 
estilos de voos das aves. 
Confecção do perfil de uma 
asa de um avião utilizando 
papel cartão. 
Observação da ascensão 
desse modelo utilizando um 
secador de cabelos como 
fonte de vento. 
Diálogo reforçando a Força 
como grandeza vetorial 
expressa por meio de um 
módulo, direção (horizontal, 
vertical, diagonal) e sentido. 

15 

Sexto e Sétimo Encontro: 
Oficina e solturas de pipas 

Confecção de pipas e 
papagaios. 
Esquematização das forças 
atuantes na pipa no céu. 
Confecção de um 
minimodelo de pipa com 
linhas que simulam as 
forças. 
Soltura de pipas (Sétimo 
Encontro) 

10 

Oitavo Encontro: Café com 
conversa 

Preparação do lanche e 
diálogo sobre os momentos 
do encontro. 
 

07 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Deste modo, sua composição final foi estruturada em sete momentos nos quais 

buscamos promover a confecção de brinquedos que pudessem assumir o caráter de 

objeto de estudo científico em sala de aula.  

 A busca por uma abordagem pluralista também foi um dos marcos para 

que pensássemos na sequência didática apresentada, neste trabalho, como um 

material pedagógico de apoio para professores de Ciências. Nesta abordagem, o 

pluralismo metodológico é visto, em linhas gerais, um conjunto de estratégias 

didáticas propostas que fogem com o padrão pedagógico exclusivamente monolítico 
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de estratégias de ensino, ainda muito presentes nas salas de aula (LABURÚ et. al, 

2003).  

O conceito de pluralismo metodológico estabelece conexões com as obras de 

Vigotski no sentido de considerar que o desenvolvimento cognitivo do ser humano não 

pode ser dissociado das influências pelas quais ele é submetido ao longo de sua 

existência. O padrão pedagógico monolítico, utilizado nas aulas, ao qual Laburú e 

seus colaboradores (2003) se referem consiste na “doação” de saberes para os 

estudantes por meio da fala. Nem estudantes, nem professores apresentam padrões 

culturais, psicológicos e cognitivos idênticos. Como, então, poderiam aprender sob a 

utilização de uma única perspectiva metodológica? 

A aplicação das atividades, conforme são apresentadas no produto educacional 

que constitui o APÊNDICE A desta dissertação, no contexto da sala de aula foi 

impedido em decorrência do surgimento da pandemia. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para discutir os pontos principais ocorridos no refinamento de ajuste metodológico 

realizado com estudantes de duas turmas de 9º ano de uma escola pública em 2019, 

trouxemos alguns eventos observados no decorrer das atividades. 

Os eventos apresentados nesta seção, foram importantes porque trouxeram 

contribuições tanto no que diz respeito à revisão e reestruturação e/ou adaptação de 

algumas atividades da sequência didática apresentada como o APÊNDICE A (produto 

educacional) desta dissertação, quanto no processo de formação pessoal e 

profissional da pesquisadora.  

Para propiciar uma visão sistematizada dos momentos que contemplam versão 

final da SD, organizamos os momentos na Figura 3 mostrada a seguir: 

 

Figura 3: Sequência dos momentos que constituem a SD 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A dinâmica pedagógica que passou a constituir cada momento da sequência de 

didática apresentada como APÊNDICE A deste trabalho de pesquisa, podem ser 

resumidas na representação ilustrada na Figura 4: 
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Fonte: Elaborada pela autora 

5.1 PRIMEIRO ENCONTRO: QUANDO COMEÇA O FASCÍNIO DO SER HUMANO PELO VOO? 

 

No momento inicial do primeiro encontro, foi apresentada aos alunos uma visão 

geral das atividades que seriam realizadas no decorrer de todos os encontros. Deste 

modo, pretendíamos deixá-los cientes da proposta de trabalho já que as atividades 

demandariam maior empenho por parte deles na confecção dos materiais propostos. 

Seguindo os objetivos e procedimentos propostos neste primeiro encontro, que 

foram marcados pela a) leitura e encenação do mito, b) pelo avanço dos aparatos 

voadores e c) pela apresentação de alguns dos pilares do método científico, 

buscamos perceber como os estudantes lidariam com a manipulação dos roteiros e 

como seria a interação entre eles quando organizados nos grupos, pois apostamos 

nas ideias de Vigotski acerca da mediação entre pares para a promoção da 

aprendizagem. 

A contextualização sobre a história de Dédalo foi muito importante, porque 

poucos estudantes nos pareceram conhecer a mitologia grega e as histórias 

Figura 4: Visão geral das etapas que passaram a constituir os momentos do Refinamento de 

Ajuste Metodológico da SD 
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magnificas de deuses e heróis quase sempre estimula a criatividade dos estudantes. 

Uma visão geral do encontro é apresentada no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Visão Geral do Primeiro Encontro 

Materiais utilizados Objetivos Procedimentos 

Materiais:  
Cópias do mito Anexo A 
Cópias do álbum de 
figurinhas APÊNDICE B 
Folha de papel A4 ou 
caderno, lápis e borracha dos 
próprios estudantes. 
 

Geral:  
Compreender o 
desenvolvimento tecnológico 
e as Ciências da Natureza 
como empreendimento 
humano, e o conhecimento 
científico como provisório, 
cultural e histórico (BNCC, 
2018). 
Específicos: 
Dialogar com os estudantes o 
fascínio do homem pelo voo; 
Conhecer os aparatos 
voadores desenvolvidos pelo 
homem ao longo da história; 
Conhecer as etapas do 
método científico. 

Levantamento prévio dos 
conhecimentos utilizando a 
pergunta tema do encontro. 
Leitura e encenação de um 
mito grego. 
Diálogo sobre a evolução dos 
aparatos voadores 
desenvolvidos ao longo do 
tempo até chegar no avião 
com a utilização de um álbum 
de figurinhas. 
Apresentar alguns pilares do 
método científico e 
questionar se conseguem 
identificar momentos 
narrados no mito em que seja 
possível fazer um paralelo 
com as etapas do método 
científico discriminadas.  

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Após a etapa de contextualização do mito, a proposição do trabalho em grupos 

foi uma estratégia interessante na medida que promoveu o compartilhamento das 

interpretações individuais a respeito da leitura.  

Nesta experiência, utilizamos “O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses 

e heróis”, de Thomas Bulfinch (ANEXO A da Sequência Didática) como referência 

para a leitura da narrativa. Verificamos também alternativas disponíveis em sítios 

online cujos links de direcionamento são apresentados na própria SD.  

Após a leitura individual e silenciosa do ANEXO A da SD, propusemos a criação 

de um roteiro para a encenação do mito. Para isso, entregamos uma folha de papel 

A4 em branco para que os estudantes que se organizaram em dois grupos, fizessem 

um roteiro para encenação acerca de suas percepções sobre o mito. 

No experimento observamos situações bastante antagônicas. Um dos grupos 

apresentou dificuldades na leitura, o que demandou a leitura coletiva com a 

participação da professora-pesquisadora, enquanto o outro foi independente e 

proativo.  

Conforme registramos no caderno de campo: 
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a) Leitura e encenação 

O grupo 1, composto apenas por meninas demonstrou boa receptividade, 

sendo que todas participaram entusiasmadas e com uma postura bastante 

independente. Realizaram a leitura do texto, pegaram algumas cartolinas e se 

dirigiram para a cantina da escola, que fica ao lado do laboratório, para a montagem 

da cena. Realizaram a encenação do mito com grande maestria. 

 

O grupo 2, composto por meninos e uma menina, demonstrou dificuldade em 

realizar a leitura individual do texto proposto, ficaram trocando olhares, com 

dificuldade de concentração, começaram a ficar agitados não conseguindo finalizar a 

leitura do texto sozinhos. Apenas uma estudante que fazia parte do grupo conseguiu 

finalizar a leitura individual. Neste sentido, realizar a leitura coletiva, iniciando esse 

processo com entonação e solicitando que cada participante também o fizesse foi uma 

alternativa interessante para que o grupo não dispersasse, perdendo o interesse pela 

atividade. 

 

Tal ação de intervir com a leitura coletiva consistiu em uma estratégia para que 

o grupo não dispersasse a atenção da atividade e consistiu em um momento de 

mediação, conceito muito evidenciado nas obras de Vigotski. Uma vez que estes 

estudantes não conseguem realizar uma tarefa sozinhos, uma mediação mais pontual 

foi realizada pela leitura coletiva e conversa sobre o mito. Se não houvesse tal 

mediação neste momento, todos os integrantes do grupo poderiam se dispersar e 

perder o interesse na atividade.    

A intencionalidade em manter a participação, apesar das dificuldades de leitura 

e interpretação neste processo de interação professor-estudante, possibilitou 

trabalhar, naquele momento, sobre a Zona de Desenvolvimento Iminente – ZDI 

(VIGOTSKI, 2001, PRESTES, 2010) dos estudantes que apresentaram dificuldades.  

Foi proposta para aos estudantes a elaboração de um roteiro para a encenação 

do mito. A não realização dessa proposta pelos dois grupos mostrou a dificuldade de 

construção de um roteiro. Tal fato, nos levou a estruturar após a análise desta etapa 

do refinamento de ajuste metodológico no caderno de campo (no processo de 

pesquisa ação durante a etapa 4, avaliação dos resultados na ação. Ver Diagrama 1), 

o APÊNDICE A da SD. Neste apêndice, o roteiro será organizado em um quadro que 
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auxiliará professores e estudantes que venham a realizar esta sequência de ensino 

em sua sala de aula. 

Após o momento da encenação, buscamos estabelecer um diálogo sobre as 

possíveis representações das personagens na narrativa para que evidenciar a 

mensagem contida no texto e dar sequência a temática.  

Na segunda etapa, ainda neste primeiro momento da sequência, realizamos 

uma contextualização histórica acerca dos aparatos tecnológicos voadores 

desenvolvidos até chegar ao avião, como conhecemos hoje. Para isso, mantivemos 

os grupos formados na etapa anterior e utilizamos de um álbum de figurinhas 

(APÊNDICE B da SD).  

Neste álbum, no lugar de associar imagens a palavras como é na configuração 

de um álbum tradicional, os estudantes foram estimulados a realizarem a leitura dos 

pequenos parágrafos e buscarem as imagens correspondentes. A capa foi decorada 

por eles, com desenhos relacionados com o tema. Ao final do álbum, deixamos 

algumas questões para que os estudantes respondessem e fizemos um momento de 

conferência da colagem das figurinhas. Cada parágrafo foi lido e no caso das colagens 

feitas no lugar incorreto, fizemos uma breve discussão tentando mostrar por meios de 

questionamentos porque aquela imagem não se enquadrava.  

 

Conforme registramos no caderno de campo: 

“A tarefa foi realizada respeitando a organização dos grupos e os estudantes 

distribuíram uma página para cada componente, de modo que cada um realizava a 

leitura individualmente da sua página, separava as figurinhas que julgava compô-la e 

em seguida pedia a opinião dos colegas do grupo lendo coletivamente as informações 

e discutindo sobre a possibilidade de uma ou outra imagem poder se encaixar naquele 

fragmento textual’. 

 

Para avaliar o desempenho dos estudantes, observamos a interação social 

muito abordada nas obras de Vigotski; como se organizavam para lerem e 

encontrarem as imagens; se traçavam estratégias para realizar a atividade; como 

lidaram com os acertos e as dificuldades.  

O momento de leitura dos excertos compartilhado por cada estudante, a análise 

das imagens e os diálogos acerca das possíveis associações entre imagens e 
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parágrafos realizadas na atividade mostraram a importância da interação e dos 

processos de mediação entre os pares e como interferem na ZDI.  

Quando um estudante questiona por que uma imagem de Da Vinci não poderia 

estar nas páginas finais do álbum e o outro mais atento responde “Porque é como se 

fosse uma linha do tempo. Você não percebeu? Quem veio antes? Santos Dumont ou 

Da Vinci?”. O primeiro então, admirado, responde: “ah, verdade! Essa atitude de 

confrontar e levar um par à reflexão sem agressividade permite uma mudança nas 

concepções iniciais dos envolvidos. Um possível indicativo de estímulo à ZDI do 

estudante que questiona inicialmente a posição da figurinha no álbum. 

Após esta etapa, construímos um esquema no quadro das etapas que 

compõem o método científico, seguida de uma breve introdução sobre cada uma: 

Observação, elaboração de perguntas e hipóteses, experimentação, análise e 

conclusão.  

Em seguida, questionamos se eles conseguiam identificar momentos narrados 

no mito nos quais era possível fazer um paralelo com as etapas do método científico 

anteriormente discriminadas. Pedimos que apontassem na frente de cada etapa, 

trechos do mito que poderiam ser atribuídos a elas e, em seguida, questionamos se 

Dédalo poderia ser considerado um cientista.  

Em seguida, os estudantes abordaram a importância do método científico para 

o avanço tecnológico. Ao relacionar o método à mitologia, uma estudante disse que 

“Dédalo elaborou uma hipótese quando supôs que com asas ele conquistaria o 

ambiente aéreo assim como as aves”. A experimentação também foi apontada pela 

mesma estudante com a “construção das asas e tentativa de voo” como 

correspondente dessa etapa e, a análise e conclusão, segundo outro estudante, “é 

que houve uma falha, mas que ter asas é o que mais influência em voar”. 

Uma das estudantes mais participativas respondeu que ele poderia ser 

considerado um grande inventor, mas talvez não cientista porque no início do encontro 

a professora falou que o mito era uma narrativa que buscava justificar 

comportamentos e processos daquela época e a ciência não era como é hoje, então, 

estabelecer essa comparação não era algo muito fácil de se fazer. 

Solicitamos que os estudantes retomassem a última página do álbum de 

figurinhas (Imagem 1) e respondessem à questão referente a paternidade da aviação 
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e se, na percepção deles, Santos Dumont e os irmãos Wright seguiram as etapas do 

método científico.  

 

 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

A composição do álbum de figurinhas, consistiu em um momento muito profícuo 

que despertou o interesse dos estudantes pela leitura, ainda que de textos curtos, e 

propiciou mais engajamento e a interação entre eles. Podemos apontar o álbum como 

uma ferramenta de ensino que possibilitou trabalhar na ZDI dos estudantes que 

frequentemente se desinteressam por leituras longas. Apesar de falarem muito alto 

enquanto discutiam sobre o lugar das figurinhas no texto praticamente não houve 

dispersão para assuntos que não estavam relacionados ao tema proposto. 

 

5.2 SEGUNDO ENCONTRO: “MOVIMENTO DO AR COM A PASSAGEM DE OBJETOS” 

 

Para iniciar este momento, solicitamos que os alunos se organizassem em 

dupla para que pudessem se ajudar no passo a passo da confecção de um 

paraquedas. Uma visão geral do encontro é apresentada no Quadro 4. 

 

Imagem 1: Última página do Álbum de Figurinhas sobre o voo 
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Quadro 4: Visão Geral do Segundo Encontro 

Materiais utilizados Objetivos Procedimentos 

Cópias do roteiro do 
paraquedas de brinquedo 
(Imagem 2) 
Saco de lixo ou sacola de 
supermercado medindo 
acima de 30 cm x 30cm; 
Tesoura (sem ponta); 
Barbante ou linha 10 (de 
pipa); 
Fita adesiva; 
Um brinquedo pequeno (de 
preferência, bem leve). 

Geral: Compreender 
conceitos sobre o 
comportamento do ar em 
contato com objetos planos e 
levemente curvos, força e 
movimento: a força de atrito 
ou resistência, força da 
gravidade; e queda livre. 
Específicos: Confeccionar um 
paraquedas de brinquedo 
seguido do lançamento deste 
objeto. 
Observar a velocidade de 
queda dos paraquedas 
amarrados à brinquedos. 
Dialogar sobre o 
comportamento do ar em 
contato com objetos planos e 
levemente curvos, força e 
movimento: a força de atrito 
ou resistência, força da 
gravidade; e queda livre. 

Confecção dos paraquedas 
caseiros. 
Observação do desempenho 
dos paraquedas após seu 
arremesso.  
Demonstração da soltura de 
uma folha na horizontal e 
uma folha amassada para 
demonstrar a influência da 
superfície de contato dos 
objetos no desempenho 
destes ao serem 
abandonados ao ar a certa 
distância do solo. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A seguir, entregamos o roteiro com as instruções de montagem (Imagem 2) e 

solicitamos que os estudantes já de posse dos materiais necessários para a confecção 

do paraquedas, fizessem a leitura e seguissem os procedimentos descritos neste 

roteiro.  
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Imagem 2: Roteiro de um paraquedas de brinquedo 

 

Fonte: Revista Ciência Hoje das Crianças 

 

Os alunos se organizaram na biblioteca da escola e tentaram iniciar a 

confecção do objeto, no entanto, após um tempo pediram para que a professora-

pesquisadora os orientasse e construísse juntamente para que, segundo eles, “ficasse 

um negócio direito”.  

Frente a insegurança dos estudantes de fazer algo errado após a leitura 

individual, fizemos a leitura coletiva que nos pareceu uma boa estratégia para que os 

estudantes se mantivessem focados na atividade. Solicitamos que cada etapa fosse 

lida por um estudante para que pudéssemos reforçar passo a passo as informações 

e construíssemos o paraquedas junto com eles. 

Este momento, sob a nossa perspectiva, também configura uma etapa de 

mediação importante para o incremento deste novo elemento, o roteiro de práticas, 

no cotidiano escolar destes estudantes. A intervenção solicitada pelos estudantes, 

mostrou que mesmo o roteiro apresentando uma linguagem objetiva de execução, 

estes estudantes não têm contato frequente com roteiros de aulas práticas ou 

experimentais. Neste sentido, novamente a leitura compartilhada e o a execução do 
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passo a passo entre o professor e os aprendizes se fizeram necessárias configurando 

um momento de interação social no microcosmo que é a sala de aula.  

Diante desta dificuldade dos alunos, o roteiro apresentado na SD do produto 

desta dissertação foi reestruturado. Nesta nova versão que é apresentada foram 

incluídas figuras indicativas das etapas da confecção do paraquedas, pormenorizando 

o passo a passo para os estudantes. Deste modo, elaboramos o APÊNDICE D da SD, 

após o refinamento de ajuste para que o processo ficasse mais ilustrativo. 

Ao terminarem a confecção do paraquedas, perguntamos o que eles 

acreditavam que aconteceria com os paraquedas quando arremessados e se a 

velocidade de queda de todos seria a mesma.  

“O que vocês acreditam que acontecerá com os paraquedas que serão 

arremessados?”  

“A velocidade de queda foi a mesma?”  

Registramos no quadro as falas seguidas dos nomes dos estudantes para 

retomarmos as discussões após o arremesso dos brinquedos fabricado, no pátio. Dois 

estudantes responderam que “os paraquedas iam abrir depois de serem 

arremessados e que a velocidade de queda ia depender do “peso” dos brinquedos 

amarradas”. Os outros estudantes concordaram. 

Após conduzirmos os estudantes ao pátio, pedimos que eles mantivessem a 

organização das duplas e que jogassem o paraquedas para cima e observassem o 

desempenho de queda do brinquedo. A atividade causou alvoroço entre os 

participantes, por isso, foi necessário intervir em alguns momentos chamando a 

atenção dos estudantes para a atividade.  

Consideramos que este empreendimento de intervenção na ZDI dos 

estudantes, abordada no referencial teórico deste trabalho, foi de fundamental 

importância nos trabalhos com atividades de caráter prático, uma vez que mostram 

para o estudante que a apesar do caráter lúdico e de parecer uma brincadeira 

divertida, a atividade tem um caráter instrutivo a fim de possibilitar a apropriação de 

conhecimentos científicos. 

A soltura dos paraquedas foi filmada com telefones celulares e permitiram a 

verificação do melhor desempenho do paraquedas no ar. Os estudantes foram se 

entrosando e se divertiram ao jogar seus brinquedos para o alto e observar a queda. 

Alguns paraquedas foram levados pelo vento e os estudantes buscaram explicações 
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para o ocorrido, sugerindo por exemplo que “não tinha peso suficiente para cair e o 

vento estava muito rápido”. 

Ao voltar para a sala, retomamos alguns pontos relevantes como as hipóteses 

formuladas para as questões mencionadas anteriormente. E os estudantes 

destacaram que suas respostas iniciais estavam em conformidade com o que 

observaram na prática realizada no pátio da escola. 

A partir destas questões, trabalhamos com os estudantes conceitos de química, 

como a concentração de outros gases que constituem o ar: Nitrogênio (N2), Oxigênio 

(O2), Dióxido de Carbono (CO2), Outros (hélio, neônio, argônio, entre outros) e abordar 

sua característica fluída.  

Solicitamos aos estudantes que sistematizassem uma explicação para a 

velocidade da queda do brinquedo confeccionado e socializassem suas produções 

com os colegas. 

Associando as informações, passamos ao quadro para esquematizar a 

trajetória do objeto que ao passar por um fluido, como o ar ou a água, esse meio 

oferece uma resistência ao movimento e tal resistência sofre influência da forma e da 

área do objeto. Além disso, abordamos a força de gravidade. 

Ao questionar “Se o brinquedo fosse jogado para o alto sem o paraquedas, o 

que aconteceria?”, eles responderam sobre a queda mais rápida do brinquedo, foi 

então, apresentado o conceito de queda livre, a partir dessa resposta dos estudantes.  

Para demonstrar a influência da área e do formato de um objeto na resistência 

do ar, comparamos o comportamento de queda de uma folha de papel A4 íntegra e 

uma folha de papel amassado, soltando-as simultaneamente. Ao perguntar o que 

aconteceu, questionamos se a massa das folhas era a mesma e o que justificaria a 

rapidez na queda da folha amassada e a lentidão na queda da folha integra. 

Diante deste engajamento incluímos a experiência com a folha de papel A4 

íntegra e outra amassada e dialogamos com o porquê de a folha amassada atingir o 

solo mais rapidamente. A maioria respondeu que “a folha amassada era mais pesada”. 

Neste sentido, amassamos a mesma folha solta íntegra, conforme descrito 

anteriormente, e soltamos novamente. Repetindo o questionamento “e agora? A folha 

que não estava amassada virou uma bolinha, mas era a mesma folha? Por que a 

velocidade de queda dela é maior?”. Eles então conseguiram fazer uma associação 

com o formato e a resistência no fluido (ar). 
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Outro momento que chamou a atenção foi justamente ao apresentar o conceito 

de fluído. Um dos alunos, menciona que “eu uso fluído de freio na bicicleta” e pergunta 

se era o mesmo conceito usado para o ar e a água. Questionado se quando esse 

fluido de freio é colocado num recipiente ele assume a forma do vasilhame e ele 

responde que “sim”, estabelecendo a relação proposta por ele.  

Ainda, ao ser questionado se o fluido é a graxa utilizada na corrente da bicicleta, 

ele responde que “é um óleo que aumenta a força nos freios quando o guidão da 

bicicleta é acionado”. Consideramos um apontamento muito valioso e no momento foi 

perceptível que o estudante conseguiu, ainda que de forma não direcionada, 

estabelecer conexão entre o conceito apresentado e o Princípio de Arquimedes a um 

fluído que faz parte do seu cotidiano.  

Uma vez que, a bicicleta é o meio de transporte utilizados por estes meninos 

para chegar à escola, no momento descrito anteriormente, consideramos um possível 

indício relacionado a Teoria Histórico-Cultural de Vigotski. 

 

5.3 TERCEIRO ENCONTRO: “BRINCANDO COM AVIÕES DE PAPEL E OBSERVANDO SEU 

TRAJETO NO AR” 

 

No terceiro encontro insistimos no propósito de estimular a independência dos 

estudantes e distribuímos roteiros contendo apenas as imagens indicando o passo a 

passo das dobraduras que resultam em modelos diferentes de aviões de papel. O 

Quadro 5 apresenta de forma resumida a proposta que deveria ter sido realizada neste 

encontro. 

 

Quadro 5: Visão geral do Terceiro Encontro 

Materiais utilizados Objetivos Procedimentos 

Cópias do roteiro presente no 
ANEXO B. 
Folha de papel A4 (colorida). 
Canetinhas (opcional). 
Fita adesiva colorida 
(opcional).  
Caso seja realizada a 
exibição dos vídeos será 
necessário o uso de um 
celular ou computador 

Geral: Compreender o 
conceito de força de 
sustentação e motora ou 
propulsora, também e as leis 
clássicas da mecânica 
propostas por Newton. 
Específicos: Confeccionar 
diferentes modelos de aviões 
de papel. 
Observar o desempenho de 
voo ao realizar lançamento 
destes aviões. 

Confecção de quatro 
modelos de aviões de papel. 
Lançamento dos protótipos. 
Diálogo com os estudantes 
sobre o desempenho de voo 
de seus protótipos de aviões 
com enfoque na 
aerodinâmica da dianteira de 
das asas 
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Dialogar acerca das forças de 
sustentação e 
motora/propulsora. 
Dialogar sobre as leis 
clássicas da mecânica 
propostas por Newton. 
Compreender como a 
formato dos modelos de 
aviões influência no tempo e 
na distância atingida por 
estes após o lançamento. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Atividades de dobradura tem papel importante no estímulo do desenvolvimento 

coordenação motora fina, criatividade e concentração dos envolvidos nesta atividade. 

Trabalhos com esse fim são realizados com maior recorrência no Ensino Infantil e são 

pouco utilizadas nas séries finais do Fundamental. 

Neste sentido, organizamos novamente os estudantes em duplas ou trios e 

distribuímos roteiros e materiais demandados na produção de aviões de papeis.  

Iniciamos apresentando as imagens de alguns modelos e pedimos que eles 

avaliassem qual deveria voar por maiores distâncias e quais teriam uma queda mais 

rápida. Para realização desta atividade, propusemos a dobradura de 12 modelos de 

aviões de papeis que eram disponibilizados na página Postmania.org da plataforma 

Pinterst e selecionamos aqueles que permitiram desempenhos de voo diferentes, de 

maneira a propiciar diálogos proveitosos sobre esta propriedade. 

Neste encontro, conseguimos confeccionar apenas 5 modelos de maior 

complexidade e deixamos os demais para o encontro seguinte. Os modelos The 

Hawkeye (Imagem 3) e Canard (Imagem 4) foram os que demandaram mais tempo 

para a confecção neste terceiro encontro. 
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Imagem 3: Dobradura do avião de papel The Hawkeye 

 

Fonte: Pinterst - Postmania.org 
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Imagem 4: Dobradura do avião de papel Canard 

 

Fonte: Pinterst - Postmania.org 

 

Nessa fase, os alunos permaneceram com dificuldades em decifrar as 

indicações das setas nas imagens para prosseguirem com as dobraduras e 

confeccionar os aviões. Conforme podemos observar, a Imagem 3 e 4 não 

apresentam as orientações escritas. Insistimos em empreender esforços na ZDI dos 

estudantes em relação aos trabalhos com roteiros, já que o contato com esse tipo de 

material não é frequente no cotidiano escolar. 
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5.4 QUARTO ENCONTRO: CONTINUAÇÃO DO ENCONTRO ANTERIOR 

 

Neste encontro, demos continuidade à confecção dos aviõezinhos de papel 

iniciada no quinto momento. Não apresentamos um quadro com a visão geral do 

quarto encontro para evitar repetições, porque se trata da continuação das atividades 

do terceiro encontro. 

Percebemos que se fizéssemos todos os doze modelos gastaríamos muito 

tempo deste encontro apenas para realizar essa atividade. Percebemos também o 

cansaço dos alunos e uma queda na motivação, assim resolvemos não prosseguir 

com a produção de todos os modelos. Por esse motivo, optamos por apresentar quatro 

modelos que constam no ANEXO B da SD. 

Após a produção de mais três modelos, nos dirigimos ao pátio da escola e 

oportunizamos momentos de lançamentos e de observação do desempenho dos 

“aeromodelos”. 

Novamente, realizamos a filmagem dos arremessos com auxílio do telefone 

celular para posterior análise em sala de aula, e assim, os estudantes puderam 

aproveitar ao máximo o momento de descontração. Foi impossível não se divertir com 

essa atividade! 

Após a realização desta atividade, retornamos para a sala e estabelecemos um 

ambiente favorável para o diálogo. A conversa sobre o desempenho de cada modelo 

escolhido por eles rendeu bons apontamentos em relação ao “bico mais afinado'' ou 

“às asas maiores”. 

A partir do desempenho dos diferentes modelos de aviões introduzimos os 

conceitos de vetores, forças de sustentação e motora, retomamos os conceitos de 

força de resistência (arrasto) e da gravidade destacando a importância da área das 

asas, sua aerodinâmica, o centro de massa e de gravidade.  

Tínhamos a intenção de abordar as Leis de Newton por meio das seguintes 

questões:  

“Se vocês fizessem esses aviões e os deixassem sobre a mesa, o que 

aconteceria?” 

“Quando se aplica uma força de igual intensidade para impulsionar o voo de 

um Glider (modelo 1 do ANEXO B da SD) e um Locked (modelo 3 do ANEXO 
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B da SD), o valor da aceleração e consequentemente da velocidade seria o 

mesmo? Por quê?”  

“Ao lançar os modelos de avião no ar, o que acontece com eles? E com a mão 

que fez o lançamento?” 

 

Tomando como referência as respostas dadas e sempre estimulando os 

estudantes a argumentarem acerca das respostas dadas, os princípios postulados por 

Isaac Newton poderiam ser apresentados para descrever a dinâmica de um corpo em 

movimento por meio das 3 Leis Fundamentais da dinâmica. No entanto, não foi 

possível em decorrência das outras atividades que ainda faríamos. 

Ao dar prosseguimento, decidimos testar o jogo de cartas sobre as 

características adaptativas (APÊNDICE C da SD) que permitiram a algumas aves a 

capacidade de voo. Os alunos se organizaram e aderiram ao jogo, entretanto, a 

atividade não foi finalizada no mesmo dia e não foi realizada a conferência dos pares 

  Finalizamos o encontro e os estudantes representaram por meio de um 

desenho as forças que foram abordadas neste experimento. Como nos desenhos, os 

segmentos de reta foram representados de forma avulsa, percebemos que o conceito 

de centro de massa e centro de gravidade não foi muito bem compreendido, uma vez 

que a representação do vetor da Força da Gravidade deveria ter sido representada a 

partir desse ponto. Após a constatação de tal fato ocorrida, durante o refinamento de 

ajuste metodológico, apontou para a necessidade de reforçar este conceito já que os 

estudantes não se apropriaram, por este motivo, após a análise complementar dos 

dados relatados no caderno de campo, que consistiu na etapa 4 expressa no 

Diagrama 1, decidimos destacar a importância da abordagem desses conceitos na SD 

apresentada como produto. 

 

5.5 QUINTO ENCONTRO: FUSÃO ENTRE “DÉDALO SE INSPIROU NAS ASAS DAS AVES PARA 

CONSTRUIR SUAS ASAS NO LABIRINTO. O QUE FAZ COM QUE AS AVES VOEM? TODAS AS 

AVES VOAM?” E “QUAIS FORÇAS FÍSICAS INFLUENCIAM NAS ASAS DAS AVES E AVIÕES 

DURANTE O VOO?” 
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No quinto encontro, retomamos o jogo da memória com cartas, nas quais havia 

imagens e textos que estabeleciam relação entre si. Para avaliar este encontro, 

consideramos fundamental trazer o seguinte relato: 

Os estudantes que participaram do refinamento de ajuste metodológico em 

2019 foram alunos da pesquisadora nos 6º e 7º anos em 2016 e 2017, 

respectivamente.  

No ano de 2016, foram realizados com estes estudantes trabalhos sobre 

características adaptativas das aves que conferiram as Carinatas a capacidade de 

voo. Neste período, eram promovidos os encontros em um Clube de Ciências que 

funcionava uma vez por semana no contraturno das aulas regulares. Com as turmas 

das quais estes estudantes faziam parte, foram realizadas pesquisas e 

confeccionados, em papel machê e massinha de modelar, órgãos como sacos aéreos 

ligados aos pulmões, ossos pneumáticos, bico sem dentes. Este trabalho realizado ao 

longo de quase um ano foi apresentado em uma feira de ciências na escola. 

 

Isto posto, retomaremos a descrição da atividade do jogo. Os alunos se 

organizaram em dois grupos e se posicionaram nas extremidades opostas da mesa 

do laboratório para que um grupo não pudesse ver o que o outro fazia. Propusemos 

que a turma se organizasse em grupos com número de no máximo 8 estudantes e 

fornecemos um jogo da memória composto por cartas em duas seções: imagens e 

informações (APÊNDICE C da SD).   

 Um dos grupos montou uma estratégia, na qual cada integrante escolheu uma 

imagem do Jogo da Memória (APÊNDICE C da SD) e procurou a informação 

correspondente àquela imagem, deste modo conseguiram realizar o pareamento de 

cartas em um curto intervalo de tempo e com sucesso, uma vez que eles erraram 

apenas 2 pares de carta. 

Iniciamos esse momento perguntando aos estudantes: 

 “Por que as aves voam?” 

“Todas as aves voam?” 

“Apenas o fato de terem asas é o suficiente para que esses animais voem?” 

“Como é o formato da asa de uma ave?” 

Alguns alunos se lembraram da anatomia das asas e um deles fez comentários 

sobre elas, tendo como base a famosa asinha de frango muito disputada nos 
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churrascos. Foi muito importante ouvir esse apontamento, porque nos permitiu instigar 

sobre como o osso e a pele conferem o perfil aerodinâmico dessas asas; como as 

penas aumentam a superfície de contato da asa com ar e o motivo pelo qual as 

galinhas, galos e frangos não conseguem realizar voos distantes e em altitudes 

maiores. 

Uma visão geral do encontro é apresentada no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Visão geral do Quinto Encontro 

Materiais utilizados Objetivos Procedimentos 

Cópias do APÊNDICE C, 
Cópias do ANEXO C  
 
Tira de papel cartão com 20 
cm x 7 cm; 
Dois palitos de churrasco 
para cada estudante; 
Tesoura (sem ponta); 
Cola branca ou grampeador; 
Um pedaço espesso de 
isopor para servir como base; 
Secador de cabelo. 

Geral: Conhecer e 
compreender as 
características evolutivas que 
permitiram a algumas aves a 
capacidade de voo e a outras 
a inaptidão ao voo.  
Específicos: Estimular o 
raciocínio e possibilitar a 
associação entre 
informações e imagens sobre 
características evolutivas das 
aves que possibilitaram a 
superordem Neognathae por 
meio de um jogo de cartas 
(jogo da memória). 
Dialogar com o sobre as 
características evolutivas das 
aves das superordens 
Neognathae e Paleognathe. 
Identificar algumas aves que 
pertencem as superordens 
Neognathae e Paleognathe. 
Conhecer e compreender os 
estilos de voo que as aves da 
superordem Neognathae 
apresentam. 
Geral: Compreender relação 
entre as asas das aves e as 
pipas na inspiração para a 
construção de aviões. 
Específicos: Construir um 
modelo de asa de avião com 
papel cartão. 
Simular e observar a 
ascensão desse modelo.  
Dialogar sobre o Princípio de 
Bernoulli, as Leis de Newton, 
o papel do ângulo de ataque 
na geração da força de 
sustentação e o efeito 
Coanda. 
 

Jogo da memória em grupos. 
Diálogo destacando as 
características evolutivas das 
aves que voam e que não 
voam. Leitura do texto sobre 
estilos de voo. 
 
Confecção dos protótipos das 
asas de avião. 
Experimentação com o 
protótipo das asas e o 
secador de cabelos 
observando a ascensão da 
asa. 
Diálogo sobre os conceitos: 
Princípio de Bernoulli, as Leis 
de Newton, o papel do ângulo 
de ataque na geração da 
força de sustentação e o 
efeito Coanda. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Antes de iniciar o jogo, separamos as duas primeiras cartas da primeira coluna 

com imagens das aves dos tipos RATITAS e CARINATAS, que funcionariam com 

cartas extras a serem utilizadas no caso de os estudantes acertarem o pareamento 

do mesmo número de cartas.  

A dinâmica do jogo já é conhecida pelos estudantes, sendo que eles deveriam 

analisar as imagens e associá-las às informações correspondentes no espaço em que 

as cartas foram dispostas. Foi estabelecido um tempo para que eles pudessem 

memorizar as imagens e as informações levando em consideração o comportamento 

da turma na realização da atividade com o álbum de figurinhas.  

Em seguida, viramos as cartas, de maneira que eles não conseguissem mais 

ver as imagens e as informações e, em cada rodada, um estudante escolhia duas 

cartas: uma da seção de imagens e outra da seção de informações. Caso fosse 

verificada a correlação, as cartas eram separadas na lateral da mesa. 

Quando todas as cartas estivessem pareadas e retiradas do jogo, conferimos 

os pareamentos corretos e incorretos tomando e discutimos quais foram as 

informações relevantes para que eles estabelecessem as escolhas. Ao todo, foram 

formados 8 pares de cartas e a equipe que acertou o maior número de pares de cartas, 

ganhou o jogo. Caso houvesse de empate, poderiam ser usadas as cartas extras 

separadas no início do jogo. 

Com o final do jogo, retomamos a questão inicial: “Apenas o fato de terem asas 

é o suficiente para que esses animais voem?”. No diálogo, buscamos perceber, a partir 

das informações do jogo, que um conjunto de características favorecem o 

deslocamento de algumas aves no ar, diferente de outras que não voam.  

Ao final desta etapa, cada grupo apresentou os pares de cartas que conseguiu 

formar e alguns deles foram pontuando questões que vimos nas aulas de ciências 

quando abordamos o tema em 2016, como os sacos aéreos ligados aos pulmões.  

Outro estudante destacou que “já observou urubus voando em círculos” assim como 

foi falado no encontro e, quando perguntados se poderiam apontar outros animais que 

voam e quais os estilos de voo, um dos estudantes apontou “o esquilo voador e um 

lagarto voador” que ele havia visto em vídeos da internet, associando que esses 

animais conseguem planar de uma árvore à outra em distâncias menores. 
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Ou seja, na nossa interpretação, os estudantes tiveram um comportamento 

muito produtivo ao associar conhecimento escolares pregressos e conhecimentos da 

vida cotidiana aos novos conceitos de aerodinâmica, sugerindo a ocorrência de 

aprendizagem (BRASIL, 1998).  

Em seguida, apresentamos vídeos que abordam e reforçam essas 

características biológicas e aerodinâmicas para auxiliar na consolidação dos 

conhecimentos que foram compartilhados na conferência das cartas pareadas.  

A página do YouTubeBR XD Education disponibiliza um vídeo intitulado O voo 

das aves4 que mostra o perfil da asa de uma ave e os voos planado e batido; já a 

página Pontociência disponibiliza um vídeo intitulado Por que o avestruz, a ema e o 

causar não voam?5 que aborda as características que impossibilitam o voo dos 

exemplares das Ratitas. Os vídeos por sua vez, suscitaram novos questionamentos, 

como se eles acreditavam que as penas ajudavam no voo ou como o formato das 

asas poderiam influenciar na velocidade do vento que passa por elas. 

Para finalizar essa fase, apresentamos aos estudantes os principais estilos de 

voos das aves: voo planado térmico, voo planado dinâmico, voo batido alternado com 

o planeio e voo batido. Assim, puderam perceber a importância da batida das asas na 

propulsão do voo, bem como a influência das correntes de ar durante o planeio. Como 

recurso, utilizamos a leitura coletiva do texto Estilos de voo das aves disponível no 

(ANEXO C da SD). 

Por fim, perguntamos aos estudantes como seria o perfil da asa de um avião? 

Se teria alguma similaridade com o perfil visto na fase anterior no vídeo O voo das 

aves e se havia alguma similaridade com as pipas.  

Após as respostas, distribuímos os materiais necessários e iniciamos a 

montagem do modelo do perfil da asa com as orientações diretas da professora. Não 

utilizamos roteiro nesta etapa, mas elaboramos o APÊNDICE E da SD. 

Finalizada a montagem, organizamos os estudantes para que cada um 

pudesse individualmente utilizar o secador de cabelos direcionado para o modelo de 

asa construído por eles e se estes conseguiriam elevar-se a partir da corrente de vento 

gerada pelo secador. 

 
4 O voo das aves. Disponível em: https://youtu.be/_n4Dg_-eemg Acesso em: 24 mar 2021. 
5 Por que o avestruz, a ema e o casuar não voam? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=riJqTUiMxX4 Acesso em 24 mar 2021. 

https://youtu.be/_n4Dg_-eemg
https://www.youtube.com/watch?v=riJqTUiMxX4
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Em seguida, falamos sobre o Princípio de Bernoulli abordando a relação entre 

diferentes velocidades no extradorso e intradorso da asa, uma das explicações 

utilizadas com mais frequência quando se pergunta sobre o que sustenta o avião, um 

aparato com massa muito elevada, em voo. 

Além disso, foi muito interessante estabelecer uma conexão entre o perfil das 

asas com os aerofólios de carros de Fórmula 1, já que representa a mesma ideia da  

asa de um avião em posição invertida (o extradorso, região mais convexa fica voltada 

para baixo), inclusive a força de sustentação gerada acompanha essa inversão 

mantendo os carros em altas velocidades “presos” ao solo e menor resistência do ar, 

reduzindo o gasto de combustível já que o automóvel exigirá o empreendimento de 

uma força motora menor. Nesta etapa, também tínhamos a intenção de abordar a 

terceira lei de Newton, mas como as atividades foram agrupadas em um único 

encontro não foi possível. 

        A proposta de construir um modelo de asa de avião com papel cartão para 

que os estudantes pudessem simular a ascensão desse objeto e compreender o 

Princípio de Bernoulli não veio acompanhada de um roteiro neste encontro. A baixa 

disponibilidade de recursos financeiros e a ineficiência do roteiro descritivo impresso 

observada ao longo dos encontros anteriores para direcionar na execução das etapas 

de construção do objeto de estudo, nos levaram a optar pela compra dos materiais 

necessários e orientar verbalmente na execução das etapas. Mediação propiciada 

pela interação social amplamente difundida nas obras de Vigotski. 

Neste sentido, os estudantes se mostraram mais aliviados em não ter que 

seguir um material impresso. Pelas observações realizadas na pesquisa ação 

propostas neste trabalho, a ação moldada pela imitação conferiu mais segurança aos 

participantes. O próprio ato de empreender a leitura em voz alta os deixava 

apreensivos e trocando olhares desconfiados. 

Após a montagem do protótipo da asa, a pesquisadora falou sobre o Princípio 

de Bernoulli e as diferentes velocidades e pressão do ar no extradorso e no intradorso 

do protótipo de asa confeccionado. Cada estudante levou seu objeto de estudo até o 

secador de cabelos e, enquanto seguravam a base de isopor, observavam a ascensão 

da asa perfurada por palitos. 

A participação mais interessante foi performada por dois estudantes, que 

pediram para que a professora-pesquisadora segurasse a base de isopor para que 
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eles pudessem colocar os dedos sobre o protótipo de asa e abaixo dela para sentir 

se, de fato, o ar flui mais rapidamente no extradorso. 

Neste refinamento de ajuste metodológico, não foram abordadas as Leis de 

Newton, o que constituiu em uma falha observada durante o processo de elaboração 

dos roteiros e da nova estruturação da sequência. Assim, após a análise das 

anotações no caderno de campo (etapa 4 descrita no Diagrama 1), esse conteúdo 

passou a compor a nova versão e em decorrência das consultas realizadas ao 

referencial (ANDERSON, D., EBERHARDT, 2006; STUDART; DAHMEN, 2006) que 

serviu de base para a composição da SD.   

 

5.6 SEXTO E SÉTIMO ENCONTRO: OFICINA E SOLTURAS DE PIPAS 

 

O sexto encontro foi um dos mais extensos e durou dois dias, a começar pela 

grande dificuldade em colar os papéis de seda nas armações das pipas e papagaios. 

Para agilizar e evitar acidentes com objetos cortantes, optamos pela compra das 

varetas de bambu já afinadas e envernizadas. 

Utilizamos a confecção e soltura de pipas como um momento de fechamento 

dos encontros e consolidação dos conceitos das forças que atuam no voo 

estabelecendo conexões entre as asas das aves, aviões e as pipas de uma forma 

descontraída. Uma visão geral dos encontros é apresentada no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Visão Geral do Sexto e Sétimo Encontro 

Materiais utilizados Objetivos Procedimentos 

Hastes/varetas de bambu 
afinadas e enceradas 
(próprias para fazer pipas) 
Linha 10 
Papel de seda 
Régua 
Tesoura 
Cola branca 
Lápis 
Papel Cartão 
Palitos de picolé e barbante 
 

Geral: Compreender a 
importância do ângulo de 
ataque da pipa para sua 
ascensão no céu, ângulo 
também importante para 
gerar a Força de sustentação 
dos aviões e compreender 
como as forças por meio da 
ação e reação atuam na pipa 
enquanto está no ar. 
Específicos: Estimular a 
criatividade dos estudantes. 
Confeccionar dois modelos 
de pipas e realizar a soltura 
Observar as condições de 
vento e como as pipas 
sobem no ar. 

Confecção e soltura de 
pipas. 
Esquematização das forças 
atuantes na pipa no céu. 
Confecção de um 
minimodelo de pipa com 
linhas que simulam as 
forças. 



80 

 

 

 

Dialogar acerca dos 
conceitos de força estudados 
e entender como as forças 
promovem a ascensão das 
pipas no céu.  
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Iniciamos pedindo aos alunos para que representassem um avião de papel e 

os vetores de forças vistos até o quinto encontro. Feito isso, seguimos para a etapa 

de confecção das pipas com as orientações dadas pela professora e os materiais 

necessários para a prática. Todo o passo a passo foi realizado pela professora e a ela 

seguia conferindo se os estudantes estavam com dificuldades e realizando os 

procedimentos corretamente. Alguns estudantes já habituados a fabricarem este 

brinquedo, montaram com grande destreza e foram auxiliar as meninas. Um dos 

maiores desafios tanto para a professora-pesquisadora, quanto para os envolvidos foi 

acertar a quantidade de cola depositada nas bordas a serem coladas. Muitas meninas 

tentaram fazer duas vezes ou mais, mas a quantidade excessiva de cola, resultava na 

rasgadura dos objetos. 

Ao terminarem, enquanto as pipas ou papagaios secavam, esquematizamos 

uma pipa no quadro e questionamos aos estudantes quais forças físicas eles achavam 

que atuavam na pipa quando ela era empinada. Fizemos os devidos registros e 

perguntamos como eles acreditam que a força do vento possibilitaria a ascensão 

deste brinquedo no ar. 

Ao final, fizemos o protótipo de pipa. Organizamos novamente o trabalho 

coletivo, agora como trios, e propusemos a construção do minimodelo de pipa com 

papel cartão, palito de picolé, linhas e barbantes para mostrar como a força de arrasto 

provocada pelo vento intenso e constante e o vento defletido ao bater na pipa geram 

a sustentação (vencendo a força da gravidade e a força de tração) e levando a pipa 

para o alto e mais distante de quem a solta.  

Pedimos o auxílio de três estudantes, de forma que um deles segurasse as 

duas pontas do barbante; outro que segurasse as duas linhas na região que 

corresponderia à frente da pipa (parte que fica voltada para quem segura a linha 

durante a soltura) e a outro que segurasse as duas linhas da região de trás. O 

estudante que segurava as linhas da frente realizou um movimento separando as 
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linhas com força. Utilizamos este gesto para discutir com eles a decomposição de 

vetores, amplamente realizada em exercícios matemáticos na sala de aula. 

 Este protótipo foi baseado no brinquedo bate e volta (também conhecido como 

vai-e-vem) muito utilizado por crianças na década de 1990, para demonstrar ou tornar 

‘mais visível” a influência das forças que atuam na pipa para sua elevação.  Foi 

mostrada uma imagem retirada da internet do brinquedo vai-e-vem. Duas cordas 

atravessam o brinquedo que parece uma bola de futebol americano, tendo um 

formado ovalado. Para que esse objeto ovado seja deslocado até a outra extremidade 

ou saia do lugar (inércia), as pessoas que seguram as extremidades das cordas 

precisam abrir os abraços aplicando uma força. Seria uma representação da 

decomposição de vetores. 

 A reação dos estudantes foi muito interessante. Um dos alunos pergunta se a 

professora-pesquisadora “está de tiração” e “que se as contas que eles fazem 

significam isso mesmo”. E complementa que “as pessoas que inventam essas contas 

só querem dificultar a vida das pessoas”. 

Neste sentido, é importante destacarmos o que é abordado em nosso 

referencial. Muitos estudantes memorizam as fórmulas matemáticas, mas não 

conseguem atribuir significação aos componentes daquela fórmula.  As estratégias 

que tentam diversificar e promover a aprendizagem de forma que os estudantes 

consigam dar sentido à disciplina, compreendendo, ressignificando, contextualizando 

e aplicando os conteúdos abordados (CARMO, 2009, ROSA; ROSA, 2012, 

PRAXEDES, 2015). 

Deste modo, após a análise do encontro registrado em caderno de campo, que 

consistiu na etapa 4 descrita no Seção 4, percebemos a necessidade de um material 

que ajudasse na instrução das etapas e elaboramos o APÊNDICE F, APÊNDICE G e 

o APÊNDICE H como material de apoio para a confecção dos objetos de estudo 

propostos para esse momento. 

Ao finalizar esta etapa, verificamos a secagem da cola das pipas e seguimos 

para o pátio da escola para soltura. No entanto, muitas pipas se rasgaram. Fizemos 

os consertos um dos estudantes que finalizou a pipa mais rapidamente afirmou: “Pipa 

boa precisa de envergadura para subir direito. Esse trem reto seus aí não vai dar bom 

não! É igual a curva das asas, uai...”   
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Na fala apresentada anteriormente, pudemos observar que a pipa, nosso objeto 

de estudo neste encontro para a discussão dos conceitos, é um brinquedo que faz 

parte do cotidiano de alguns dos alunos. O conhecimento apontado pelo estudante a 

partir de sua experiência com o brinquedo foi um dado significativo que corrobora da 

importância da Teoria Histórico-Cultural neste trabalho. 

Uma vez que este mesmo estudante consegue acrescer uma informação de seus 

conhecimentos cotidianos ao processo de ajuste das pipas confeccionadas sem 

envergadura, observamos um indício de conhecimento Histórico-Cultural sendo 

acrescido ao evento no microcosmo escolar. Neste sentido, uma análise mais 

prescrutada dos eventos num contexto pós-pandemia poderão melhor evidenciar 

situações em que os estudantes acrescem conhecimentos cotidianos à fabricação 

destes objetos.  

Como as aulas estavam terminando, as pipas foram recolhidas pela professora 

e a soltura oficial foi realizada na semana seguinte.  

 

5.7 OITAVO ENCONTRO: CAFÉ COM CONVERSA 

 

O oitavo e último encontro, foi um momento de socialização, em que sete 

estudantes presentes e a pesquisadora relataram vivências, relembraram de 

momentos das aulas enquanto cursavam o 6º ano, bem como momentos que 

marcaram o refinamento de ajuste metodológico. 

No encerramento das atividades, propusemos um café, com lanche para os 

participantes e criamos um ambiente leva para uma conversa. Uma descrição geral 

do encontro é apresentada no Quadro 8. O lanche foi realizado no adro da capela que 

fica em frente à escola, organizado sob o formato de um piquenique, com bolos, 

biscoitos, salgados, suco, água, refrigerante e frutas. Enquanto lanchavam, os 

estudantes conversavam e respondiam questões levantadas pela pesquisadora 

acerca dos eventos. 

 

Quadro 8: Visão Geral do Café com Conversa 

O que você vai precisar: Objetivos Procedimentos 

2 fatias de bolos (por 
pessoa) 

Gerais: Dialogar acerca dos 
encontros realizados e 
assuntos abordados em um 

Roda de conversa com 
questões semiestruturadas 
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200 ml de refrigerante (por 
pessoa) 
200mL de suco (por pessoa); 
Meio sanduíche natural (por 
pessoa); 
5 salgados variados (por 
pessoa); 
1 Fruta (maçã, goiaba, pera 
e banana); 
Uma toalha grande de 
piquenique (caso você 
realize a atividade fora da 
sala da aula); 
Guardanapos de papel; 
Duas facas de serra sem 
ponta; 
Cada participante pode ficar 
responsável por levar sua 
caneca 

momento descontraído, no 
qual os estudantes podem 
apontar acertos, falhas e 
novas ideias para futuras 
aplicações da sequência. 
Dialogar sobre os riscos da 
utilização do cerol nas 
práticas de soltura de pipas e 
características químicas que 
permitem a adesão da cola 
às superfícies porosas. 

direcionada aos participantes 
em um lanche. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Fizemos várias perguntas para direcionar a conversa com objetivo de identificar 

o potencial da sequência como promotora de aprendizagem em aerodinâmica. As 

perguntas foram nos seguintes sentidos: 

 

Como vocês se sentiram ao participar de todos esses encontros que tivemos? 

O que mais gostaram de fazer nos encontros anteriores ao café? 

Hoje, se alguém falasse para você que a asa de um avião e uma pipa tem 

alguma relação você concordaria? 

O que foi mais difícil ou menos gostou de fazer nos nossos encontros? 

Como seriam as aulas de Ciências se fossem realizadas mais atividades de 

construir materiais e realizar experimentos? 

Como poderíamos melhorar esse trabalho que foi realizado aqui com vocês 

para que seja reaplicado em outras escolas? 

Além das perguntas, incluímos novas informações sobre o cotidiano dos 

estudantes para observarmos se eram capazes de associar outros assuntos aos 

conceitos estudados. Falamos por exemplo sobre o uso de cerol e linha chilena, um 

ato criminoso cuja pena está determinada nos artigos 129, 132 e 278 do Código 

Penal Brasileiro e no artigo 37 da Lei das Contravenções Penais; falamos também 
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sobre as propriedades químicas da cola, um dos materiais usados na fabricação do 

cerol perguntando a eles por quê a cola, cola6. 

Observamos como eles se comportam durante o café e registramos as falas, 

além de esclarecer dúvidas relacionadas a outros assuntos. Este foi um momento bem 

proveitoso e descontraído para o estabelecimento de diálogos e conexões.   

As entrevistas formais ou questionários aplicados em determinados contextos 

sociais criam uma pressão grande nos indivíduos entrevistados que por vezes acabam 

inibidos e não conseguem expressar suas opiniões espontaneamente. Deste modo, 

optar por terminar algum projeto ou sequência com o “Café com Conversa” pode ser 

uma alternativa favorável. 

Dos principais apontamentos e críticas apresentados pelos estudantes, 

podemos destacar aqueles que foram apresentados com maior recorrência: 

1) Em relação ao que mais gostaram no decorrer dos encontros, eles apontaram 

que era trabalhoso fabricar os objetos, principalmente, porque eles não estão 

habituados com aulas práticas frequentes, mas que eles não percebiam o tempo 

passando por ficarem mais focados no que estavam fazendo. Um deles apontou que 

o melhor de tudo foram os lanches. 

2) No que se refere ao que não gostaram e às sugestões para melhorias futuras 

na SD, uma estudante aponta sobre o primeiro encontro em que um dos grupos não 

conseguiu ler o texto com o mito. Segundo a sua visão, o estudante teve dificuldades 

para ler, mas queria atrapalhar a atividade, por isso, não quis encenar. 

Sob a ótica da pesquisadora, a visão apontada pela estudante é válida, uma 

vez que nessa faixa etária, os estudantes geralmente ficam envergonhados com 

qualquer atividade que os colocam em mais evidência; no entanto, ao realizar a leitura 

conjunta, trabalhando na zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKI, 2001) ou ZDI 

(PRESTES, 2010) dos componentes do grupo ficou nítida a dificuldade de leitura de 

um texto extenso a partir da decodificação pausada das sílabas durante a leitura. 

Alguns estudantes destacaram que não gostam de ler e a leitura dos textos mais 

longos é uma atividade cansativa, sugerindo a utilização de textos mais curtos como 

o do álbum de figurinhas.  

 
6CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS. A química da cola. Matéria publicada em 27.05.2011. Disponível 

em: http://chc.org.br/coluna/a-quimica-da-cola/ Acesso em: 26 mar 2021. 

http://chc.org.br/coluna/a-quimica-da-cola/
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3) Outro fato apontado pelos alunos foi que alguns participantes falaram além da 

conta e a atividade em vários momentos ser interrompida para chamar a atenção 

desses falantes.  

Levando em consideração que as atividades evocam uma participação maior 

dos estudantes, a pesquisadora entende e concorda com o fato apresentado, mas 

ressalta que em aulas regulares com caráter tradicional ou mesmo atividades em 

grupo na sala de aula isso ocorre. Muitos professores, especialmente aqueles com 

formação recente evitam realizar atividades com o caráter pluralista, estratégia 

defendida por Laburú e seus colaboradores (2003) apresentadas na seção do 

referencial teórico, pelas dificuldades que aparecem no intercurso.  

A agitação ocasionada por atividades com esse caráter é, por vezes, difícil de 

ser contida principalmente para professores em início de atuação. Além disso, a falta 

de recursos ou estrutura física para a realização de atividades com metodologias 

pluralistas, práticas-experimentais conforme afirmam Bonfim e Dias (2013) na seção 

2.4 deste trabalho, também podem influenciar nessa decisão de manter uma 

abordagem mais tradicional nas aulas de Ciências. Mas, conforme afirmam Ozório e 

colaboradores (2009) estabelecer conexões entre a formação inicial e a continuada, 

permitir o acesso às pesquisas atuais do Ensino de Ciências e valorizar as relações 

entre alunos e seus pares, professores e alunos, bem como professores e seus pares, 

demandam uma reflexão profícua da prática docente.  

4) Quando perguntados em sobre as forças que atuam nas aves, aviões e na pipa 

quando estão no céu, a mesma estudante que reclama do comportamento de alguns 

alunos, aponta que nunca tinha pensado que as “coisas” que voam têm algo em 

comum (que estão sob ação das mesmas forças físicas) e que não ia saber se não 

tivesse participado dessas atividades. Os outros estudantes concordaram. 

5) Uma conversa, também bastante profícua, sobre o uso do cerol e linha chilena 

por parte das pessoas que se divertem soltando pipa. Foi um momento instigante em 

que alguns dos alunos relembraram um caso, noticiado pela mídia em julho de 2019, 

de um garoto de 15 anos da cidade de Betim, MG, que teve sua perna esquerda 

amputada depois de ser atingido por uma linha chilena. Na ocasião, algumas 

propriedades químicas da cola foram discutidas. 

Todos os momentos que constituíram o refinamento de ajuste metodológico 

proposto neste trabalho de pesquisa ação foram de crucial importância para promover 
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a interação, mediação, investir em estratégias pluralistas que visam atuar na ZDI dos 

estudantes e contribuíram com o aprimoramento da SD (APÊNDICE A da 

dissertação). 

Consideramos que em trabalhos futuros como publicações e intervenções que 

utilizem a SD apresentada como APÊNDICE A dessa dissertação, um aporte teórico 

embasado nos pressupostos da alfabetização científica poderá contribuir com a 

análise dos eventos num contexto mais calmo pós-pandemia da COVID-19. Uma vez 

que, conforme apresentamos em um evento descrito na seção 5.2, um dos alunos 

consegue associar o óleo utilizado nos freios de sua bicicleta ao conceito de fluído 

que estava sendo abordado na aula.  

Ao conseguir associar os conhecimentos abordados nas aulas a elementos 

presentes em seu contexto sócio-histórico (ambiente extraescolar), mostram como a 

Teoria Histórico-Cultural de Vigotski constitui-se em um referencial teórico de grande 

relevância. Além disso, trazer experiências de seu contexto sócio-histórico e 

apresentar no contexto da sala de aula conforme foi abordado na seção 5.6, quando 

é falado sobre a importância da envergadura da pipa para sua ascensão ao céu. 

Por fim, com as mudanças previstas pela BNCC, os professores licenciados ou os 

não licenciados que possuem o Certificado de Avaliação de Títulos e autorização para 

lecionar outorgada pelas suas respectivas Superintendências Regionais de Ensino, 

poderão encontrar nesta SD um material de apoio para a diversificação de sua prática 

nas aulas de Ciências no Ensino Fundamental. Ao levarem essas atividades para o 

microcosmo escolar, buscarão romper com o padrão monolítico e exclusivamente 

tradicional de ensino, adotando o pluralismo metodológico amplamente discutido por 

Laburu e seus colaboradores (2003), respeitando as múltiplas oportunidades do seu 

estudante aprender. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os profissionais de ensino atuantes com uma carreira consolidada apesar de 

não contarem com essa formação inicial diferenciada proposta pelos novos currículos 

e programas de formação como o PIBID, podem repensar e aprimorar sua prática por 

meio da formação continuada ingressando em programas de pós-graduação como 

mestrados e doutorados profissionais. 

Ainda que a possibilidade do ingresso em cursos de pós-graduação esteja 

distante de sua realidade este educador pode contar com materiais, produtos de 

pesquisa produzidos por pares, que sugerem atividades que podem potencializar a 

prática educacional, instigando e despertando maior interesse do estudante para os 

assuntos até então vistos como de grande complexidade por eles e que favoreçam a 

aprendizagem. 

A valorização da práxis da docente no cenário atual se faz cada vez mais 

premente, a formação de professores-pesquisadores pode ser um contributo 

consubstancial para as melhorias do ensino nos mais diversos contextos. Neste 

sentido, a pesquisa-ação praticada por profissionais em atuação deve ser estimulada 

porque possibilita a reflexão dos processos interativos e de aprendizagem de forma 

mais crítica. O professor não é um mero reprodutor de conteúdo, não é uma caixa em 

que se deposita e acumula conceitos. O professor é um ser moldado por suas 

experiências e deve sempre projetar a sua prática sem desvincular a escola da 

dimensão histórica.  

Ao realizar uma investigação, por meio da pesquisa-ação, respeitando os 

aspectos culturais dos estudantes, suas formas de pensarem e se expressarem, os 

professores-pesquisadores concentram sua prática em objetivos de valores 

humanistas, que buscam promover as melhorias das relações sociais.  

A elaboração de sequências didáticas pelo professor emerge de uma demanda 

de reflexão crítica de sua prática, o refinamento de ajuste metodológico realizado para 

a adequação do produto educacional proposto neste trabalho se mostrou uma etapa 

de fundamental importância, porque permitiu perceber as viabilidades, dificuldades e 

impossibilidades ao longo do processo e uma estruturação mais bem ordenada das 

atividades.  
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 Conforme vimos na Seção 2 deste trabalho de pesquisa, ainda que incipientes, 

não há como negar a relevância das práticas diversificadas, uma vez que podem 

propiciar ambientes favoráveis às aprendizagens tanto do professor quanto do 

estudante. Do mesmo modo, o compartilhamento de tais iniciativas nos meios 

passíveis de divulgação tem grande importância, uma vez que podem fornecer novas 

possibilidades de enfrentamento às dificuldades enfrentadas por docentes nos mais 

variados contextos sociais brasileiros, além dos dados que favoreçam a ampliação de 

horizontes na melhoria do ensino em geral, sobretudo, de Ciências. 

A percepção obtida a partir do refinamento de ajuste metodológico acerca das 

dificuldades dos estudantes ao lidarem com roteiros ou mesmo no que se refere a 

trabalhos manuais, como os de dobradura dos aviões, montagem dos objetos, foi 

fundamental para pensarmos em um produto em que fosse possível trabalhar na zona 

de desenvolvimento iminente dos estudantes que se envolveram com as atividades.  

A utilização dos roteiros nos encontros, mostrou como é importante estimular a 

utilização desse recurso como também de aulas práticas para que os estudantes se 

familiarizem para o caso de ingressarem em cursos técnicos ou superiores. Além 

disso, mostrou o quão importante foi a mediação seja na leitura conjunta seja na 

confecção dos objetos propostos. Geralmente nessa faixa etária, espera-se uma 

postura mais independente dos estudantes e o que percebemos na maioria dos 

encontros principalmente para as atividades de leitura foi contrário.  

Tal fato não remete a um aspecto negativo, porque confirmou que não a 

padronização de comportamentos e atitudes geralmente atribuídas a certas faixas 

etárias é algo baseado em preconcepções ingênuas. Conforme discutido no 

referencial teórico por Laburu (2003), tanto professores quando estudantes têm 

processos cognitivos influenciados pelos padrões culturais, históricos e experenciais. 

Neste sentido, a elaboração de atividades diversificadas para atingir um objetivo de 

aprendizagem 

Passos; Mendonça (2014) reforça que “a leitura é um movimento cognitivo 

complexo cuja interferência do professor constitui a principal ferramenta de aquisição 

de significados para os alunos”. Por isso, avigoramos aqui a importância de conhecer 

e observar o seu aluno. Promover leituras de gêneros diversificados nas aulas de 

Ciências e de qualquer outra disciplina, estimulando processos de abstração com 

referentes materiais ou mentais é fundamental para o desenvolvimento e 
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aprendizagem dos estudantes. Como vimos, é um processo e como tal demanda 

tempo e demanda estratégias diversificadas. 

Os processos participativos, à primeira vista, são mais trabalhosos do que a 

transmissão e assimilação de conteúdos prontos, requerem tempo, envolvimento e 

atenção a cada passo da ação educativa. Entretanto, entendemos que a participação 

em uma pesquisa-ação, além de ganhos simbólicos, possibilita aos atores 

desenvolver e promover hábitos críticos construtivos, tão necessários na gestão e na 

produção de conhecimentos adequados (THIOLLENT; COLETTE, 2014). 

A aplicação do modelo final da SD aqui apresentado, permitiria uma análise 

mais aprofundada dos conhecimentos apropriados pelos estudantes e uma análise de 

como os processos interativos contribuiriam na aprendizagem dos participantes, no 

entanto, os contratempos trazidos pela pandemia não permitiram a realização desta 

etapa. Mas, ainda assim, o refinamento de ajuste metodológico mostrou que é 

possível engajar os estudantes já que se mostraram disponíveis em participar de 

encontros com tempo de duração relativamente longo, participaram ativamente nas 

etapas de confecção e nas práticas dialógicas com a professora-pesquisadora.  

Em aplicações futuras, acreditamos que o professor poderá observar e analisar 

a participação ativa dos estudantes, como os processos interativos contribuem na 

construção do saber e como o professor ao atuar como um mediador do processo de 

ensino-aprendizagem possibilita a educação científica (CHASSOT, 2006). 

Poder levar brinquedos que fizeram parte da infância da pesquisadora para o 

microcosmo da sala de aula, numa etapa do Mestrado permitiu com que a 

pesquisadora recorresse à memorias extremamente felizes deste período. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Prezados colegas Professores, 

Esta sequência didática foi elaborada como produto educacional da pesquisa 

“OBSERVAÇÃO, REFLEXÃO E MATERIALIZAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA SOBRE AERODINÂMICA CONCEBIDA NO PIBID” desenvolvida no 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP). Nosso objetivo é apresentar um conjunto de atividades prático-

experimentais, algumas com caráter lúdico, que se encontram divididas em sete 

momentos pensados para abordar de forma integrada, diferentes conteúdos de 

Ciências.  

As atividades propostas neste material contemplam conteúdo das ciências que 

compõem a área das Ciências Naturais: Biologia, Química e Física. Por possibilitar a 

dialogicidade de conceitos introdutórios relacionados a mecânica do voo de animais, 

aviões e pipas, sugerimos que atividades sejam desenvolvidas com turmas do Ensino 

Fundamental.  

As atividades plurais podem oportunizar um espaço favorável para a 

abordagem de conceitos como fluidez do ar, forças envolvidas no voo, centro de 

pressão nas asas de um avião, as Leis de Newton, princípio de Bernoulli, 

características evolutivas que permitiram o voo das aves Neognathae. 

Cada momento desta sequência didática busca aliar teoria e prática, de forma 

a favorecer compartilhamento de ideias e conceitos, possibilitando a interação sócio-

histórica presente nas obras do psicólogo bielorrusso Vigotski.  

Com esta proposta, buscamos possibilitar aos estudantes maior engajamento 

nas atividades por meio do intercâmbio de conhecimentos propiciado pelos trabalhos 

em grupo e pela interação nos processos de medição entre professor e estudantes, 

favorecendo a criação de um ambiente de aprendizagens cooperativo baseado na 

apropriação dos conhecimentos a partir da prática dialógica entre os envolvidos. Neste 

material você encontrará imagens, textos, jogos, experimentos, além de dicas de 

materiais e sites para leitura que o auxiliarão no desenvolvimento do trabalho com os 

estudantes.  

A elaboração deste trabalho teve início em 2014 como fruto da parceria do 

PIBID Ciências/UFOP e as escolas da cidade de Ouro Preto. Desde sua concepção, 
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as atividades aqui propostas foram aplicadas a estudantes de diferentes contextos 

sociais e em diferentes ocasiões. Cada processo de validação deste produto nos 

indicou novos caminho e nos permitiu aprimorar até a confecção desta cartilha! 

 

Divirtam-se no desenvolvimento deste trabalho! 
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A sequência didática 

 

Esta sequência de ensino foi inspirada no trabalho intitulado “A pipa e os quatro 

significados da mediação sociotécnica: articulações possíveis entre a Educação e a 

Psicologia para o estudo de um brinquedo” desenvolvido pela pesquisadora Maria de 

Fátima Aranha de Queiroz e Melo7. A partir da leitura do referido ensaio e de artigos 

da área da Física apresentados nas referências desta cartilha surgiu a inspiração para 

se trabalhar com brinquedos que fizeram parte da infância da “pesquisadora” como o 

paraquedas, as pipas e os aviões de papel.  

As competências específicas 1, 2 e 3 (apresentadas a seguir) de Ciências da 

Natureza para o Ensino Fundamental apresentadas na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), embasaram os objetivos estabelecidos em cada momento da 

sequência didática: 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o 

conhecimento científico como provisório, cultural e histórico (BRASIL, 2018; p. 

324). 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 

Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da 

investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 

científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva (BRASIL, 2018; p. 324). 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 

relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como 

também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade 

para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza (BRASIL, 2018; p. 

324). 

O primeiro momento desta sequência visa dialogar com os estudantes o 

fascínio do homem pelo voo e para isso sugerimos a leitura e encenação do mito 

 
7 MELO, M. de F. A. de Q. e. (2010). A pipa e os quatro significados da mediação sociotécnica: 
articulações possíveis entre a Educação e a Psicologia para o estudo de um brinquedo. Revista 
Brasileira De Pesquisa Em Educação Em Ciências, 10(2). Recuperado de 
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/3982>  
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Grego de Dédalo e Ícaro; em seguida, buscamos conhecer os aparatos voadores 

desenvolvidos pelo homem ao longo da história, por meio da composição de uma 

atividade com “álbum de figurinhas” no qual informações históricas são apresentadas 

em pequenos parágrafos que estabelecem conexão com imagens destacadas como 

“figurinhas”; por fim, estimulamos que os estudantes conheçam  as etapas do método 

científico para favorecer a ruptura com a visão de que o cientista é um inventor 

“maluco”, e para isso, apresentamos as etapas procedimentais e propomos que os 

estudantes tentem identificar a partir do mito Dédalo, alguns elementos do método 

científico presentes na narrativa. 

O segundo momento tem por objetivo dialogar, por meio da aplicação de um 

jogo de cartas, acerca das características evolutivas que permitiram a algumas aves, 

como as Neognathae ou Carinatas, a capacidade de voo e a outras a completa 

inaptidão como as Ratitas. Além de destacar a existência de diferentes estilos de voo 

como o planado, o batido, voo alternado com bateio das asas e planeio nas aves, 

reforçando a ideia de diferentes soluções evolutivas, para desenvolvimentos da 

mesma habilidade.  Além do jogo de cartas, propomos a apresentação de vídeos que 

elucidam as informações abordadas na conferência dos pares de cartas do jogo 

proposto. 

O terceiro momento consiste na confecção de um paraquedas de brinquedo, 

seguido do lançamento ao voo deste objeto. A finalidade dessa atividade é introduzir 

alguns conceitos importantes como o comportamento do ar, um fluído, em contato 

com objetos planos e levemente curvos. Além de dialogar sobre força e movimento: a 

força de atrito ou resistência, força da gravidade; e queda livre. 

No quarto momento, propomos a confecção de diferentes modelos de aviões 

de papel para observar o desempenho de voo ao realizar lançamento destes 

protótipos. Após a confecção e o lançamento, dialogar acerca das forças de 

sustentação, motora ou propulsora, também introduzir as leis clássicas da mecânica 

propostas por Newton. 

O quinto momento corresponde à etapa em que podemos indicar o 

estabelecimento da relação entre as asas das aves e as pipas na inspiração para a 

construção de aviões. Neste momento, propomos um experimento que consiste na 

construção de um modelo de asa de avião com papel cartão para que os estudantes 

possam simular a ascensão desse objeto. Nesta etapa, você pode dialogar sobre o 

Princípio de Bernoulli que estabelece a relação entre diferentes velocidades e 
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pressões do ar no extradorso e intradorso da asa, as Leis de Newton, o papel do 

ângulo de ataque na geração da Força de Sustentação e o Efeito Coanda. 

O sexto momento contempla a confecção de pipas e a soltura destes 

brinquedos. O objetivo deste momento é estimular a criatividade e permitir aos 

estudantes observarem a importância do ângulo de ataque da pipa para seu 

desempenho no ar, ângulo também importante para gerar a Força de Sustentação 

dos aviões conforme foi visto no quinto momento. Confeccionamos também um 

protótipo de uma pipa que por meio de linhas simula as forças que permitem sua 

ascensão. 

Para o fechamento, sugerimos a realização de um encontro como um “café com 

conversa”, no qual os estudantes podem expressar os momentos das atividades que 

lhes foram mais representativos. Por meio de perguntas você pode instigar o diálogo 

e buscar evidências do engajamento dos estudantes. Será que se sentiram 

envolvidos? Será que perceberam a organização disciplinar da sequência? Será que 

conseguiram fazer associação de outros momentos escolares com os conteúdos 

abordados? Ou ainda, será que foram capazes de trazer emoções ou conhecimentos 

do seu dia a dia para as discussões teóricas propostas em sala de aula? Como será 

que os estudantes se posicionariam diante de uma temática problematizadora como 

o uso do cerol nas práticas de soltura de pipas? Ou, será que ficariam curiosos para 

compreender quais características químicas que permitem a adesão da cola às 

superfícies porosas? 

Estas e muitas outras questões podem surgir a cada aplicação, o que torna 

este produto uma obra viva, sempre em aprimoramento. Na rotina escolar, outras 

atividades poderão emergir das aqui sugeridas, da mesma forma que cada professor 

poderá realizar apenas parte dos momentos propostos. Acreditamos que cada uma 

das etapas, mesmo que aplicadas de forma isolada, pode enriquecer a prática docente 

e favorecer o processo de ensino-aprendizagem. 
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Momento 1: Quando começa o fascínio do homem pelo voo? 

 

Objetivo Geral:  

• Compreender o desenvolvimento tecnológico e as Ciências da Natureza como 

empreendimento humano, e o conhecimento científico como provisório, cultural e 

histórico (BRASIL, 2018; p. 324). 

 

Objetivos específicos: 

• Dialogar com os estudantes o fascínio do homem pelo voo; 

• Conhecer os aparatos voadores desenvolvidos pelo homem ao longo da história; 

• Conhecer as etapas do método científico. 

 

Materiais:  

• Cópias do mito ANEXO A 

• Cópias do roteiro APÊNDICE A 

• Cópias do álbum de figurinhas APÊNDICE B 

• Folha de papel A4 ou caderno, lápis e borracha dos próprios estudantes. 

• Cartolinas 

• Barbante 

• Cola 

• Fotocópias das informações e imagens (baseie-se no álbum) 

 

Procedimentos: 

Nesta etapa introdutória, realizar um levantamento sobre as noções culturais 

trazidas pelos estudantes acerca da temática é muito importante para que seja 

possível preparar espaços favoráveis que promovam a leitura do mito grego de Dédalo 

e Ícaro, assim, estimulando a criatividade ao propor-se a encenação do mito. 

A atividade pode ser iniciada com o mediador levantando questões, como: 

“Em que momento da história humana surge o grande desejo do homem em ter asas?” 

“Em que momento da história o homem conseguiu projetar um artefato capaz de tirá-

lo do solo e levá-lo às alturas?” 
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Deste modo, a partir das hipóteses ou respostas dadas, perceber a noção 

cronológica de fatos históricos por parte dos estudantes é muito importante. Isso te 

fornecerá informações significativas para que a etapa seguinte seja realizada. 

A medida em que as suposições forem apresentadas, anote os períodos no 

quadro na sequência em que são apresentados. 

Não se pode precisar datas, mas desde tempos remotos o fato de não ter asas 

estimula o homem a observar animais voadores e a projetar artefatos que a substituam 

e o permitam, assim como as aves, voar. Sugerimos que atente os estudantes a este 

fato e questione se os estudantes conhecem a narrativa de Dédalo e Ícaro. 

 

E por que utilizar um mito para introduzir uma aula de Ciências?  

Mitos Gregos são atualmente considerados importantes narrativas textuais 

integrantes da literatura grega, que tiveram grande relevância para a sociedade da 

Grécia Antiga porque davam conta de explicitar e promover a compreensão de 

fenômenos e comportamentos daquele grupo social.  

O mito escolhido para que discutir a pergunta que intitula este encontro, 

conforme mencionado no início desta seção, é a narrativa em que Ícaro e seu pai 

Dédalo são presos no labirinto construído pelo próprio arquiteto.  

Nesta fase, a introdução, é fundamental realizar a contextualização sobre a 

história de Dédalo para que o intercurso da atividade não pareça um ato de 

empreender a leitura mecânica de um constructo textual. Outro aspecto importante 

que demanda maior sensibilidade por parte de nós educadores é o fato de que 

dependendo do contexto social em que você realiza esta atividade, alguns 

participantes podem não conhecer ou se lembrar de terem contato com esse tipo de 

narrativa. 

Breve introdução ao mito do labirinto... 

 

Dédalo, o pai de Ícaro, ser experiente, inventor, artesão, engenheiro de renome 

na Grécia seria a representação da criatividade humana.  

Ao se sentir ameaçado pelas qualidades do sobrinho Perdix, ajudante treinado 

pelo próprio Dédalo para ajudá-lo com seus inúmeros pedidos, o grandioso inventor é 

afetado por uma grande ferida em seu ego despertando seu ódio, inveja e desejo de 

eliminar o sobrinho.  
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Quanto mais era tomado por esses sentimentos mais sua criatividade era 

sucumbida, o que o levou a cometer o grande delito: tirar a vida do sobrinho. As 

consequências dos sentimentos ruins que o levaram ao ato vil fizeram com que sua 

vida fosse direcionada para um labirinto real e mental que acabaram limitando seu 

processo criativo.  

Preso no labirinto projetado por ele com seu filho Ícaro, ele tem a possibilidade 

de retomar sua essência e sua criatividade vem à tona com a construção das asas 

para a sua libertação e de seu filho. Com as orientações dadas pelo pai ao filho para 

que pudessem sobreviver ao utilizarem as asas construídas pelo inventor, vemos que 

Dédalo representa a retomada de sua consciência representando a maturidade do ser 

experiente e Ícaro representa a pureza e a inocência do jovem que ao ser tomado pela 

sensação de liberdade, bate asas esquecendo-se das recomendações que lhe foram 

dadas.

Após esta contextualização, proponha a divisão da sua turma em grupos, 

considerando o número total de estudantes.  

Distribua fotocópias do texto aos estudantes contendo o mito. Sugerimos o 

texto contido na obra O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis, de 

Thomas Bulfinch (ANEXO A da SD). A capa deste livro é apresentada na Figura 01.  

 

Figura 5: Referência principal utilizada para a leitura do mito 

  

Fonte: BULFINCH, Thomas (2014). p.157-159. 
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Há também outras possibilidades disponíveis em sítios online8, a leitura coletiva 

e dinâmica do material pode ser uma estratégia que desperte o interesse pela busca 

por leituras extras. 

Caso a leitura seja realizada individualmente, proponha a criação de um roteiro 

e encenação do mito (APÊNDICE A). A partir desse material você pode analisar as 

percepções dos estudantes com a leitura, interpretação, como usam a criatividade na 

montagem de “figurinos” improvisados, entre outros aspectos que julgar relevante. 

Após o momento da encenação, você pode estabelecer um diálogo sobre as 

possíveis representações das personagens na narrativa é muito importante para que 

evidenciar a mensagem contida no texto. Um dos momentos da história que 

conhecemos em que há indícios do fascínio do homem pelo voo é apresentado neste 

mito. 

Na segunda etapa que constitui este primeiro momento da sequência, você 

pode realizar uma contextualização histórica acerca dos aparatos tecnológicos 

voadores desenvolvidos até chegar ao avião. Para isso, pode manter os grupos 

formados na etapa anterior. Deste modo, sugerimos duas possibilidades:  

1) a construção de uma linha do tempo com os estudantes a partir de informações e 

imagens disponibilizadas na internet, para isso, você usará materiais de fácil 

acesso como folha de papel A4 ou cartolinas, barbante, cola ou fita crepe e 

fotocópias das informações e imagens.  

2) um álbum de figurinhas (APÊNDICE B). Neste álbum, no lugar de associar 

imagens a palavras como é na configuração de um álbum tradicional, os 

estudantes são estimulados a realizarem a leitura dos pequenos parágrafos e 

buscarem as imagens correspondentes. A capa deve ser decorada por eles, 

estimule-os a fazer desenhos relacionados com o tema. Peça aos estudantes que 

não respondam à questão proposta nas últimas páginas. Ao final da atividade é 

importante fazer a conferência da montagem realizada pelos estudantes, caso 

alguma figura tenha sido colocada em um lugar incorreto, estimule a leitura do 

 
8 Outras possibilidades para a leitura (na seção REFERÊNCIAS as informações estão completas): 
MultiRio, a mídia educativa da cidade. Disponível 
em:http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/9a11/diz-a-lenda/10304-%C3%ADcaro 
Ícaro e as asas de cera. Disponível em: http://aviationforall.com/icaro-e-as-asas-de-cera/ 
As asas de Ícaro. Disponível em: http://valeriograciano.blogspot.com/2014/07/as-asas-de-icaro.html  
 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/9a11/diz-a-lenda/10304-%C3%ADcaro
http://aviationforall.com/icaro-e-as-asas-de-cera/
http://valeriograciano.blogspot.com/2014/07/as-asas-de-icaro.html
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parágrafo tentando mostrar por meios de questionamentos que aquela imagem 

não se enquadra.  

Para avaliar o desempenho dos estudantes, observe nesta etapa, a interação, 

como se organizam para lerem e encontrarem as imagens, se traçam estratégias para 

realizar a atividade, os acertos e dificuldades. 

Após a realização da atividade de sua escolha (1 ou 2), apresentar alguns 

pilares do método científico para os participantes pode ser uma alternativa para 

mostrar que a concepção de que a Ciência é construída exclusivamente de insights é 

uma visão ingênua e limitante. 

Sendo Dédalo dotado de uma mente inventiva e um grande observador, muitas 

pessoas associam a figura do cientista a de um inventor maluco, mas sabemos que 

não é bem assim. Anote no quadro e solicite que os estudantes anotem em uma folha, 

as etapas que compõem o método científico: Observação, elaboração de perguntas e 

hipóteses, experimentação, análise e conclusão.  

Em seguida, questione se conseguem identificar momentos narrados no mito 

em que seja possível fazer um paralelo com as etapas do método científico 

discriminadas. Peça que anotem na frente de cada etapa os possíveis trechos, em 

seguida, questione se Dédalo poderia ser considerado um cientista.  

Solicite que os estudantes retomem as últimas páginas do álbum de figurinhas. 

Em seguida peça que respondam à questão referente a paternidade da aviação. Após 

escreverem, peça que leiam a resposta em voz alta. Questione se Santos Dumont e 

os irmãos Wright seguiram as etapas do método científico.  

A possibilidade de desenvolver essa atividade em colaboração com os 

professores de Língua Portuguesa, Literatura, História e Artes também tornam a 

experiência mais enriquecedora tanto para os discentes quanto para os docentes. 

Momento 2: “Dédalo se inspirou nas asas das aves para construir suas asas 

no labirinto. O que faz com que as aves voem? Todas as aves voam?” 

 

Objetivo Geral: 

• Conhecer e compreender as características evolutivas que permitiram a algumas 

aves a capacidade de voo e a outras a inaptidão ao voo.  
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Objetivo embasado nas habilidades: (EF03CI04) Identificar características sobre o 

modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se deslocam etc.) dos 

animais mais comuns no ambiente próximo. (EF03CI05) Descrever e comunicar 

as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios 

terrestres ou aquáticos, inclusive o homem. (EF03CI06) Comparar alguns animais 

e organizar grupos com base em características externas comuns (presença de 

penas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.) (BRASIL, 2018; p. 338). 

 

Objetivos Específicos: 

• Estimular o raciocínio e possibilitar a associação entre informações e imagens 

sobre características evolutivas das aves que possibilitaram a superordem 

Neognathae por meio de um jogo de cartas (jogo da memória). 

• Dialogar com o sobre as características evolutivas das aves das superordens 

Neognathae e Paleognathe. 

•  Identificar algumas aves que pertencem as superordens Neognathae e 

Paleognathe. 

• Conhecer e compreender os estilos de voo que as aves da superordem 

Neognathae apresentam. 

 

Materiais: 

• Cópias do jogo da memória (APÊNDICE C) 

• Cópias do ANEXO C 

• Cópias de imagens de aves diversificadas (Ratitas ou Paleognathae e Carinatas 

ou Neognathae), caso a escola não tenha os equipamentos mencionados abaixo 

• Projetor Datashow 

• Computador  

 

Procedimentos: 

Você pode iniciar este momento da sequência por meio de perguntas como: 

“Por que as aves voam?”; “Todas as aves voam?”; “Apenas o fato de terem asas é o 

suficiente para que esses animais voem?”; “Como é o formato da asa de uma ave?” 

A partir destas questões, fique atento às falas dos alunos, ao engajamento e 

aos conhecimentos apresentados. Nesta etapa é possível fazer uma conexão com o 
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mito abordado no Momento 1 e estabelecer o diálogo inicial com os estudantes e caso 

não tenham nenhuma referência acerca do assunto ou você ainda não tenha 

trabalhado este conteúdo, foi criado um ambiente propício para a isso. 

Proponha que a turma se organize em grupos com número de no máximo 8 

estudantes e entregue o jogo da memória (APÊNDICE C).  Após a divisão dos grupos, 

separe as cartas em duas seções: imagens e informações. 

Antes de iniciar o jogo, separe as duas primeiras cartas da primeira coluna com 

imagens das aves (RATITAS e CARINATAS) são cartas extras que podem ser 

utilizadas no caso de os estudantes acertarem o pareamento do mesmo número de 

cartas.  

Os estudantes devem analisar as imagens e tentar associá-las às informações 

correspondentes no espaço em que as cartas foram dispostas. Estabeleça um tempo 

para que possam memorizar as imagens e as informações levando em consideração 

o perfil da turma.  

Em seguida, vire as cartas, de maneira que eles não consigam mais ver as 

imagens e as informações. Em cada rodada, um estudante deve escolher duas cartas: 

uma da seção de imagens, outra da seção de informações. As cartas devem ser 

separadas na lateral da mesa. 

Quando todas as cartas forem pareadas e retiradas da organização criada no 

início do jogo, o professor deverá conferir os pareamentos corretos e incorretos 

tomando como parâmetro as imagens das cartas do jogo apresentadas acima. 

Estimule-os a mostrarem suas cartas pareadas e no caso da formação de pares 

incorretos, estimule o estudante a expressar o que o levou a escolher aqueles pares. 

A equipe que parear corretamente o maior número de carta, ganha o jogo. São 

formados 8 pares de cartas, ao final. Se associados corretamente, em caso de 

empate, use as cartas extras separadas no início do jogo. 

Retome a questão inicial: “Apenas o fato de terem asas é o suficiente para que 

esses animais voem?” e observe as respostas dos estudantes. Veja se conseguiram 

a partir das informações perceber que um conjunto de características favorecem o 

deslocamento de algumas aves no ar.  

A avaliação deste momento pode se concentrar no envolvimento dos alunos 

com a atividade, observe como é o engajamento, se eles seguem as regras 

estabelecidas para realizar a atividade proposta, como se organizam para fazer o 

pareamento e os acertos.  
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Em seguida, a apresentação de vídeos que abordem e reforcem essas 

características pode ajudar a consolidar os conhecimentos que foram compartilhados 

na conferência das cartas pareadas.  

A página do YouTubeBR XD Education disponibiliza um vídeo intitulado O voo 

das aves9 que mostra o perfil da asa de uma ave e os voos planado e batido; já a 

página Pontociência disponibiliza um vídeo intitulado Por que o avestruz, a ema e o 

casuar não voam?10 que aborda as características que impossibilitam o voo dos 

exemplares das Ratitas. 

Você pode perguntar aos estudantes o que acharam do vídeo, como acreditam 

que as penas ajudam no voo, como o formato da asa influência na velocidade do vento 

que passa por elas. 

Após esse diálogo, você pode escolher imagens de aves ratitas e carinatas na 

internet e salve em formato JPEG com seus nomes populares e científicos, se 

possível. Caso haja recurso, faça a impressão das imagens e monte duas colunas no 

quadro, escreva em uma coluna: ratitas; na outra: carinatas. Em seguida solicite aos 

estudantes que escolham uma imagem e colem na coluna a qual a ave pertence.  

Para finalizar este momento, você pode aprofundar os diálogos e apresentar 

aos estudantes os principais estilos de voos das aves: voo planado térmico, voo 

planado dinâmico, voo batido alternado com o planeio e voo batido. Assim, poderão 

perceber a importância da batida das asas na propulsão do voo, bem como a 

influência das correntes de ar durante o planeio. Para isso, você pode promover a 

leitura coletiva do texto Estilos de voo das aves contido no ANEXO C. 

Ao final, pergunte aos estudantes se conhecem outros animais voadores e 

como os classificariam de acordo com os estilos de voo vistos.  

 

Momento 3: “Como o ar se movimenta com a passagem de objetos?” 

 

Objetivo Geral: 

• Compreender conceitos como o comportamento do ar, um fluído, em contato com 

objetos planos e levemente curvos, força e movimento: a força de atrito ou 

resistência, força da gravidade; e queda livre. 

 
9 O voo das aves. Disponível em: https://youtu.be/_n4Dg_-eemg Acesso em: 24 mar 2021. 
10 Por que o avestruz, a ema e o casuar não voam?. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=riJqTUiMxX4 Acesso em 24 mar 2021. 

https://youtu.be/_n4Dg_-eemg
https://www.youtube.com/watch?v=riJqTUiMxX4
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Objetivo embasado na habilidade: (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida 

cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como densidade, 

condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, 

respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras (BRASIL, 

2018; p. 341). 

 

Objetivos específicos: 

• Confeccionar um paraquedas de brinquedo seguido do lançamento deste objeto. 

• Observar a velocidade de queda dos paraquedas amarrados à brinquedos de 

diferentes massas levados pelos estudantes. 

•  Dialogar acerca dos comportamentos do ar, um fluído, em contato com objetos 

planos e levemente curvos, força e movimento: a força de atrito ou resistência, 

força da gravidade; e queda livre. 

 

Materiais: 

• Cópias do roteiro do paraquedas de brinquedo (APÊNDICE D) 

• saco de lixo ou sacola de supermercado medindo acima de 30 cm x 30cm; 

• tesoura (sem ponta); 

• barbante ou linha 10 (de pipa); 

• fita adesiva; 

• um brinquedo pequeno (de preferência, bem leve). 

 

Procedimentos: 

Para iniciar este momento, solicite que seus alunos se organizem em duplas 

para que possam se ajudar e que permaneçam atentos para acompanharem o passo 

a passo da confecção do paraquedas com você. 

A seguir, entregue o roteiro (APÊNDICE D) e solicite que os estudantes de 

posse dos materiais acompanhem a leitura e sigam os procedimentos descritos. A 

leitura coletiva é uma boa estratégia para que os estudantes se mantenham focados 

na atividade. Você pode solicitar que cada etapa seja lida por um estudante, reforçar 

a informação e construir juntamente o paraquedas. 

 Ao terminarem, pergunte aos estudantes o que eles acreditam que acontecerá 

com os paraquedas que serão arremessados, se a velocidade de queda de todos será 
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a mesma. Se julgar pertinente, registre no quadro as falas seguidas dos nomes dos 

estudantes para retomarem as discussões após a etapa a seguir. 

Conduza os estudantes ao pátio e peça que mantenham a organização feita na 

etapa inicial (em duplas), peça que joguem o paraquedas para cima e observem o 

desempenho de queda do brinquedo. Caso a escola permita que os alunos utilizem 

telefone celular, peça que duplas observadoras registrem por meio da filmagem esse 

momento dos colegas. Deste modo, ao voltar para a sala de aula eles poderão analisar 

melhor o desempenho do paraquedas no ar. 

Ao voltar para a sala, estimule por meio de perguntas o diálogo. Você pode 

retomar as perguntas feitas antes de se dirigirem ao pátio: 

“O que vocês acreditam que acontecerá com os paraquedas que serão 

arremessados?”  

“A velocidade de queda foi a mesma?”  

 Relembre as respostas dadas na etapa que antecedeu a saída da sala para 

jogarem os paraquedas, comparando as respostas. 

“Todos os brinquedos caem lentamente? Por quê?” 

“Por que o paraquedas do aluno 1 caiu mais rápido do que o do aluno 2?”  

“Por que o paraquedas do aluno 3 foi levado pelo vento para longe?” 

“Se o brinquedo fosse jogado para o alto sem o paraquedas, o que aconteceria?” 

 A partir destas questões, você pode relembrar aos estudantes que além 

do vapor d’água, outros gases que constituem o ar (veja na Tabela 01) e abordar sua 

característica fluída. A abordagem da constituição da atmosfera é a habilidade 

EF07CI12, em que se busca demonstrar que o ar é uma mistura de gases, 

identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem 

alterar essa composição (BRASIL, 2018; p. 343). Nesta etapa não propusemos a 

discussão de fenômenos como o efeito estufa, importância da camada de ozônio e os 

efeitos da ação antrópica na atmosfera, mas caso julgue pertinente, é uma 

possibilidade. 
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Tabela 1: Gases atmosféricos 

Gases Porcentagem 

Nitrogênio (N2) 78% 

Oxigênio (O2) 21% 

Dióxido de Carbono (CO2) 0,04% 

Outros (hélio, neônio, argônio, entre outros) 0,096% 

Fonte: Elaborada pela autora11 

 

Você pode solicitar também que os estudantes esquematizem uma explicação 

para a velocidade da queda do brinquedo confeccionado e socializem suas produções 

com os colegas.  Há também a possibilidade de estimar valores de distância e analisar 

o tempo de queda do brinquedo registrado nos vídeos para calcular uma velocidade 

média hipotética. 

Após este momento, no quadro, você pode esquematizar o objeto destacando 

que ao passar por um fluido12, como o ar ou a água, esse meio oferece uma resistência 

ao movimento e tal resistência sofre influência da forma e da área do objeto. Além 

disso, você pode abordar força de gravidade, energia cinética e energia potencial 

gravitacional, quando você propõe que os estudantes calculem a força peso a partir 

dos dados hipotéticos criados para se calcular a velocidade de queda do paraquedas. 

Se você retomar a questão “Se o brinquedo fosse jogado para o alto sem o 

paraquedas, o que aconteceria?”, a partir das repostas dos estudantes pode discutir 

sobre a queda livre.  

Para demonstrar a influência da área e do formato de um objeto na resistência 

do ar, você pode fazer uma demonstração simples com uma folha de papel A4 integra 

e uma folha de papel amassado, soltando-as simultaneamente. Ao perguntar o que 

aconteceu, você poderá discutir se a massa das folhas é a mesma e o que justifica a 

rapidez na queda da folha amassada e a lentidão na queda da folha integra.  

Para estabelecer uma conexão deste Momento com os Momentos 1 e 2, você 

pode destacar que nas asas das aves, o ar tem o comportamento semelhante. 

Também que nos próximos encontros o entendimento dos conceitos abordados até 

aqui são fundamentais para as etapas seguintes. 

 
11 Dados obtidos de: MANTELATTO, R. B. G. Biologia: Ciências da Natureza e suas tecnologias. São 
Paulo: Saraiva, 2019. 
12 O fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a ação de uma tensão de cisalhamento 
(força tangencial), não importando o quão pequeno seja seu valor (FOX et. al, 2011). 
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Momento 4: “Brincando com aviões de papel e observando seu trajeto no ar” 

 

Objetivo Geral: 

• Compreender o conceito de força de sustentação e motora ou propulsora, 

também e as leis clássicas da mecânica propostas por Newton. 

Objetivo embasado na habilidade: EF05CI01 - Explorar fenômenos da vida 

cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 

densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, 

solubilidade, respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre 

outras (BRASIL, 2018; p. 341). 

 

Objetivos específicos: 

• Confeccionar diferentes modelos de aviões de papel. 

• Observar o desempenho de voo ao realizar lançamento destes aviões. 

• Dialogar acerca das forças de sustentação e motora/propulsora. 

• Dialogar sobre as leis clássicas da mecânica propostas por Newton. 

• Compreender como a formato dos modelos de aviões influência no tempo e na 

distância atingida por estes após o lançamento. 

 

Materiais:  

• Folha de papel A4 (colorida) 

• Canetinhas (opcional) 

• Fita adesiva colorida (opcional) 

• Cópias do ANEXO B 

 

Procedimentos: 

Atividades de dobradura tem papel importante no estímulo do desenvolvimento 

coordenação motora fina, criatividade e concentração dos envolvidos nesta atividade. 

Trabalhos com esse fim são realizados com maior recorrência no Ensino Infantil e são 

pouco utilizadas nas séries finais do Fundamental. 
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Para iniciar este momento, solicite que os estudantes se organizem em duplas 

ou trios e distribua os roteiros (ANEXO B). Disponibilize as folhas de papel A4 e realize 

os procedimentos juntamente com eles.  

Peça que vejam as imagens dos modelos e digam quais eles acham que 

voaram a distâncias maiores e quais terão uma queda mais rápida. 

Disponibilizamos todo o processo de dobradura dos quatro aviões de papel em 

vídeos, para caso haja dificuldade em seguir as indicações das setas presentes nas 

imagens para prosseguirem com as dobraduras. Deste modo, os vídeos podem ser 

utilizados para que você aprenda e possa ensinar diretamente ao seu pupilo, quanto 

para a apresentação direta por meio de equipamentos adequados (Datashow ou pelos 

celulares caso a escola permita seu uso). 

Há doze modelos disponíveis na página Postmania.org da plataforma Pinterest, 

você poderá utilizar aqueles modelos que julgar melhor. A numeração contida na 

imagem diverge da apresentada na descrição, isso porque a dobradura de todos os 

modelos da página foi feita antes e foram separados aqueles que permitiriam 

desempenhos de voo diferentes, de maneira a propiciar diálogos proveitosos acerca 

do desempenho de voo. 

Após a produção dos modelos, você e os estudantes podem se dirigir ao pátio 

da escola para que tenham a oportunidade de observar o desempenho de seus 

“aeromodelos”. 

Solicite que escolham um modelo por vez para realizarem o arremesso. A 

filmagem nesta etapa pode ser um recurso para que os estudantes possam analisar 

as imagens posteriormente em sala de aula, assim, os estudantes podem aproveitar 

o momento de descontração. É impossível não se divertir com essa atividade! 

Apesar do caráter lúdico e do tom de brincadeira, o campeonato de lançamento 

de aviões de papel tornou-se uma atividade amplamente difundida pelo país. 

Campeonatos mundiais como o Red Bull Paper Wings13 estimulam e premiam os 

competidores que desenvolvem modelos com desempenho em maior distância de 

voo, maior tempo de voo. Algumas faculdades de Engenharia Aeronáutica incentivam 

seus discentes a participarem deste campeonato de abrangência mundial14. Quem 

 
13 O último evento no Brasil foi organizado na UFSC, no dia 29 de abril de 2019. Para mais informações, 
acesse: https://paperwings.redbull.com/global-en/ 
14 Veja mais sobre o assunto acessando: https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-
noticias/2012/03/22/torneio-de-avioezinhos-de-papel-tem-pesquisa-de-aerodinamica-segredos-
industriais-e-copia-da-internet.htm  

https://paperwings.redbull.com/global-en/
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/2012/03/22/torneio-de-avioezinhos-de-papel-tem-pesquisa-de-aerodinamica-segredos-industriais-e-copia-da-internet.htm
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/2012/03/22/torneio-de-avioezinhos-de-papel-tem-pesquisa-de-aerodinamica-segredos-industriais-e-copia-da-internet.htm
https://www.uol.com.br/esporte/ultimas-noticias/2012/03/22/torneio-de-avioezinhos-de-papel-tem-pesquisa-de-aerodinamica-segredos-industriais-e-copia-da-internet.htm
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sabe da sua turma, a partir dessa atividade não saiam grandes engenheiros 

aeronáuticos? 

Após a realização desta atividade, retorne para a sala e crie um ambiente 

favorável para o diálogo. Mostre cada modelo de avião e pergunte aos estudantes o 

que acharam da atividade e quais as observações fizeram em relação ao desempenho 

de voo de cada um.  

Nessa etapa, você pode a introduzir os conceitos de vetores, forças de 

sustentação e motora, retomar os conceitos de força de resistência (arrasto) e da 

gravidade destacando a importância da área das asas, sua aerodinâmica, o centro de 

massa e de gravidade.  

 

Figura 6: Forças físicas que atuam no avião em voo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As Leis de Newton podem também ser abordadas nesta fase, para isso, você 

pode utilizar as seguintes questões:  

“Se vocês fizessem esses aviões e os deixassem sobre a mesa, o que aconteceria?” 

“Quando se aplica uma força de igual intensidade para impulsionar o voo de um Glider 

(modelo 1) e um Locked (modelo 3), o valor da aceleração e consequentemente da 

velocidade seria o mesmo? Por quê?”  

“Ao lançar os modelos de avião no ar, o que acontece com eles? E com a mão que 

fez o lançamento?” 
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Tomando como referência as respostas dadas e sempre estimulando seus 

alunos a argumentarem acerca das respostas dadas, você pode mostrar os princípios 

postulados por Isaac Newton para descrever a dinâmica de um corpo em movimento 

por meio das 3 Leis Fundamentais da dinâmica.  

Você pode avaliar seus alunos levando em consideração o engajamento na 

realização das atividades, que postura adotam no pátio ao realizar o lançamento dos 

modelos, se têm autonomia para testar o lançamento em locais diferentes (como 

distâncias maiores). Para coletar registros escritos e avaliar a apropriação dos 

conhecimentos, você pode solicitar a organização de um mapa de conceitos sobre as 

forças e as leis de Newton. 

 

OUTRA POSSIBILIDADE... 

DICA: Caso sua escola possa investir em materiais com maior custo, ou ainda, caso 

você esteja com pouco tempo disponível para assistir os vídeos fica como sugestão a 

aquisição do livro a seguir que compõe uma coleção de vários volumes. 

 Este livro apresenta páginas decoradas, destacáveis e com as marcações que já 

indicam os locais adequados para dobradura. 

 

Figura 7: Sugestão de livro para dobradura de aviões 

 

Disponível para compra em: https://www.amazon.com.br/ 

https://www.amazon.com.br/
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Momento 5: “Quais forças físicas influenciam nas asas das aves e aviões 

durante o voo?” 

Objetivo geral: 

• Compreender relação entre as asas das aves e as pipas na inspiração para a 

construção de aviões. 

Objetivo embasado na habilidade:  EF07CI01 - Discutir a aplicação, ao longo da 

história, das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização 

de tarefas mecânicas cotidianas (BRASIL, 2018; p. 347). 

 

Objetivos específicos: 

• Construir um modelo de asa de avião com papel cartão. 

• Simular e observar a ascensão desse modelo.  

• Dialogar sobre o Princípio de Bernoulli, as Leis de Newton, o papel do ângulo de 

ataque na geração da força de sustentação e o efeito Coanda. 

 

Materiais: 

• Cópias do APÊNDICE E 

• Uma tira de papel cartão com 20 cm x 7 cm; 

• Dois palitos de churrasco para cada estudante; 

• Tesoura (sem ponta); 

• Cola branca ou grampeador; 

• Um pedaço espesso de isopor para servir como base; 

• Secador de cabelo. 

 

Procedimentos: 

Para iniciar este momento da sequência, você pode perguntar aos estudantes 

como seria o perfil da asa de um avião, se tem alguma similaridade com o perfil visto 

no Momento 2 no vídeo O voo das aves. Pergunte se eles se lembram do formato da 

asa também se há alguma similaridade com as pipas. 
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Figura 8: Perfil da asa de uma ave 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Após as respostas, distribua os materiais e o roteiro disponível como 

APÊNDICE E. Realize a leitura do roteiro e a montagem do modelo do perfil da asa 

conjuntamente com seus alunos.  

Finalizada a montagem, realize a organização dos estudantes para que eles 

possam utilizar o secador de cabelos individualmente, já que este aparelho terá que 

ser ligado em uma tomada e observar se o modelo construído por eles consegue 

elevar-se a partir da corrente de vento gerada pelo secador. 

Ao finalizar a etapa de observação, você pode solicitar que os estudantes 

façam desenhos no próprio roteiro representando como eles acham que acontece a 

passagem do ar pelo modelo. 

Em seguida, inicie um diálogo sobre o Princípio de Bernoulli. Neste princípio, 

você poderá abordar a relação entre diferentes velocidades no extradorso e intradorso 

da asa, uma das explicações utilizadas com mais frequência quando se pergunta 

sobre o que sustenta o avião, um aparato com massa muito elevada, em voo.  

Neste princípio, infere-se que a velocidade de um fluído ou pressão dinâmica 

(ar em movimento) é maior (extradorso com formato de maior área) a pressão estática 

é menor e onde a velocidade e pressão dinâmica do ar é menor (intradorso) a pressão 

estática é maior. Deste modo, essa diferença na pressão estática (maior no intradorso) 

seria a responsável pela geração da força de sustentação (Fs). Você pode explicar 

fazendo uma representação esquemática no quadro conforme a figura. 
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Figura 9: Representação das linhas de ar no perfil da asa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

É importante abordar essa explicação, uma vez que, na maioria dos materiais 

didáticos e naqueles disponíveis na internet essa é a principal abordagem 

apresentada. Anderson e Eberhardt (2006), destacam que a explicação baseada no 

Princípio de Bernoulli é mais popular; no entanto, impede que se entendam vários 

fenômenos importantes como o voo invertido, a potência, o efeito-solo e a 

dependência da sustentação com o ângulo de ataque da asa. 

Após a apresentação deste princípio, você pode pedir aos estudantes que 

mostrem seus desenhos e compartilhem as ideias que os levaram a construir seus 

esquemas. 

Você pode relembrar a 3ª Lei de Newton, lei da ação e reação, abordada no 

Momento 4. Este é um importante aporte teórico que favorece o entendimento de 

como o ar em movimento age no avião e como este reage gerando a força que o 

mantem no ar. Uma vez que o perfil do intradorso da asa o ar é defletido e como 

reação exerce uma força no sentido vertical sobre ela. Você pode destacar a 

importância do ângulo de ataque e do formato aerodinâmico e o efeito Coanda15 no 

voo na geração da força de sustentação. 

 
15 Para mais informações, acesse: ANDERSON, D., EBERHARDT, S. Como aviões voam: uma 
descrição física do voo. Revista Física na Escola.v.7, n.2, 2006. Disponível em: 
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol7/Num2/v13a08  
 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol7/Num2/v13a08
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Além disso, pergunte aos estudantes se sabem para que serve o aerofólio dos 

carros convencionais e principalmente dos carros de corrida. A partir dessa questão, 

você pode discutir que o perfil dos aerofólios é o mesmo da asa de um avião em 

posição invertida (o extradorso, região mais convexa fica voltada para baixo) e que a 

força de sustentação gerada nesses casos possibilita que os carros de corrida em alta 

velocidade não se desprendam do solo e sofram menor turbulência do ar em 

movimento e menor resistência, reduzindo o gasto de combustível já que o automóvel 

exigirá o empreendimento de uma força motora menor. 

Figura 10: Perfil do aerofólio traseiro de um carro de fórmula 1 

 

Fonte:  Elaborado pela autora

Momento 6: Oficina e soltura de pipas 

Objetivo geral: 

• Compreender a importância do ângulo de ataque da pipa para sua ascensão no 

céu, ângulo também importante para gerar a Força de sustentação dos aviões e 

compreender como as forças por meio da ação e reação atuam na pipa enquanto 

está no ar. 

Objetivo embasado na habilidade: EF05CI01 - Explorar fenômenos da vida 

cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como densidade, 

condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, 

respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras (BRASIL, 

2018; p. 341). 

 

Objetivos específicos: 
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• Estimular a criatividade dos estudantes. 

• Confeccionar dois modelos de pipas e realizar a soltura 

• Observar as condições de vento e como as pipas sobem no ar 

• Dialogar acerca dos conceitos de força estudados e entender como as forças 

promovem a ascensão das pipas no céu.  

 

Materiais: 

• Cópias dos roteiros (APÊNDICES F, G e H) 

• Hastes/varetas de bambu afinadas e enceradas (próprias para fazer pipas) 

• Linha 10 

• Papel de seda 

• Régua 

• Tesoura 

• Cola branca 

• Lápis 

• Papel Cartão 

• Palitos de picolé e barbante 

 

Procedimentos: 

A confecção e soltura de pipas é um momento em que se pode realizar o 

fechamento dos encontros e relembrar os conceitos das forças que atuam no voo 

estabelecendo conexões entre as asas das aves, aviões e as pipas de uma forma 

descontraída. 

Você pode iniciar esta etapa pedindo aos alunos para que representem um 

avião de papel e os vetores de forças vistos até o quinto encontro. 

Feito isso, siga para a etapa de confecção das pipas, para tal, disponibilize aos 

estudantes os roteiros (APÊNDICES G e H) e os materiais descritos acima. Assim 

como nos momentos anteriores, realize as etapas junto aos estudantes. 

Ao terminarem, enquanto deixam as pipas ou papagaios secarem você pode 

esquematizar uma pipa no quadro e perguntar aos estudantes quais forças físicas eles 

acham que atuam na pipa quando ela foi empinada. Você pode desenhar de acordo 

com as indicações expressas oralmente por eles. Pergunte como eles acreditam que 

a força do vento possibilita a ascensão deste brinquedo no ar. 



126 

 

 

Proponha a construção, em trios, de um minimodelo (APÊNDICE G) de 

papagaio com papel cartão, palito de picolé, linhas e barbantes para mostrar como a 

força de arrasto provocada pelo vento intenso e constante e o vento defletido ao bater 

na pipa geram a sustentação (vencendo a força da gravidade e a força de tração) e 

levando a pipa para o alto e mais distante de quem a solta.  

Peça a um estudante que segure as duas pontas do barbante, a outro que 

segurem as duas linhas na região que corresponderia à frente da pipa (parte que fica 

voltada para quem segura a linha durante a soltura) e a outro que segure as duas 

linhas da região de trás. O estudante que segura as linhas da frente deve fazer um 

movimento separando as linhas com força. Peça os para observar e dialogue sobre a 

decomposição de vetores, amplamente realizada em exercícios matemáticos na sala 

de aula. 

Ao finalizar esta etapa, você pode conferir se houve a secagem da cola das 

pipas e vocês podem seguir para o pátio da escola caso haja espaço ou para um local 

como um campo aberto, seguro, sem fiação elétrica nas proximidades e sem 

barrancos.  

 

DICAS DE OURO: 

1) O livro de autoria do Sr. Rodolfo Koeppel, intitulado Construindo papagaios bonitos 

e que voem bem (capa apresentada na figura 7) foi um material de grande 

relevância para este trabalho, uma vez que além de ensinar a fazer modelos 

diversos de papagaios, traz um histórico de aparatos voadores desenvolvidos até 

os dias atuais e apresenta possibilidades de se trabalhar trigonometria a partir da 

soltura de pipas e observação destes brinquedos. Para ter acesso ao material você 

pode entrar em contato com o autor (31) 99967-6292 ou 

rodolfo.koeppel@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rodolfo.koeppel@gmail.com
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Figura 11: Sugestão de livro para confecção de pipas 

 

Fonte: Rodolfo Koeppel - rodolfo.koeppel@gmail.com 

 

2) As varetas, linhas e papéis de seda foram comprados em uma loja online chamada 

Beco das Pipas. Nesta loja, você encontra todos os materiais necessários caso 

queira se tornar um pipeiro profissional, até mesmo gabaritos de madeira, que são 

formas de madeira em que você encaixa as varetas e faz o “esqueleto” ou armação 

da pipa.  

A vantagem desta loja é que eles vendem materiais em grande quantidade, o 

que reduz consideravelmente o preço dos produtos e você terá material para 

aplicações da atividade com mais turmas. Além disso, há papeis de seda 

estampados que deixam as pipas e papagaios muito estilosas. Optei por 

comprar sem estampas porque se encaixavam no orçamento. Site da loja: 

https://www.becodaspipas.com.br/ 

 

Momento 7: Café com conversa 

Objetivos gerais: 

• Dialogar acerca dos encontros realizados e assuntos abordados em um 

momento descontraído, no qual os estudantes podem apontar acertos, falhas 

e novas ideias para futuras aplicações da sequência. 

mailto:rodolfo.koeppel@gmail.com
https://www.becodaspipas.com.br/
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• Dialogar sobre os riscos da utilização do cerol nas práticas de soltura de pipas 

e características químicas que permitem a adesão da cola às superfícies 

porosas. 

 

O que você vai precisar? 

 

Você deve fazer uma estimativa de quantos estudantes vão participar e multiplicar 

pelas quantidades apresentadas a seguir: 

• 2 fatias de bolos (por pessoa) 

• 200 ml de refrigerante (por pessoa) 

• 200mL de suco (por pessoa) 

• Meio sanduíche natural (por pessoa) 

• 5 salgados variados (por pessoa) 

• 1 Fruta (maçã, goiaba, pera e banana) 

• Uma toalha grande de piquenique (caso você realize a atividade fora da sala 

da aula) 

• Guardanapos de papel 

• Duas facas de serra sem ponta 

• Cada participante pode ficar responsável por levar sua caneca 

 

Procedimentos: 

Você pode pedir para que os estudantes ajudem a estender a toalha na mesa 

se você realizar este encontro na sala, ou no gramado se realizar em local aberto e 

organizar os produtos, a servir as bebidas, cortar o bolo em fatias. 

Em seguida, você pode iniciar uma conversa com perguntas relacionadas ao 

dia a dia, prosseguindo algumas questões como as sugeridas a seguir: 

• Como vocês se sentiram ao participar de todos esses encontros que 

tivemos? 

• O que mais gostaram de fazer nos seis encontros anteriores? 

• Hoje, se alguém falasse para você que a asa de um avião e uma pipa 

tem alguma relação você concordaria? 

• O que foi mais difícil ou menos gostou de fazer nos nossos encontros? 
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• Como seriam as aulas de Ciências se fossem realizadas mais atividades 

de construir materiais e realizar experimentos? 

• Como poderíamos melhorar esse trabalho que foi realizado aqui com 

vocês para que seja reaplicado em outras escolas? 

Você pode inserir outras questões e estimular os estudantes a argumentarem. 

Observe como eles se comportam durante o café e registre as falas, podem surgir 

dúvidas relacionadas a outros assuntos e este é um momento bem proveitoso e 

descontraído para estabelecer diálogos e conexões.   

Você pode também estabelecer uma conversa sobre o uso de cerol e linha 

chilena, um ato criminoso cuja pena está determinada nos artigos 129, 132 e 278 do 

Código Penal Brasileiro e no artigo 37 da Lei das Contravenções Penais.  

Você pode também, se julgar pertinente, dialogar sobre as propriedades 

químicas da cola, um dos materiais usados na fabricação do cerol perguntando a eles 

por quê a cola, cola16. 

 
16CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS. A química da cola. Matéria publicada em 27.05.2011. Disponível 

em: http://chc.org.br/coluna/a-quimica-da-cola/ Acesso em: 26 mar 2021. 

http://chc.org.br/coluna/a-quimica-da-cola/
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ANEXOS DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

ANEXO A – MITO DÉDALO 
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ANEXO B - MODELOS DE AVIÕES DE PAPEL 

 

Modelo 1: Glider 

 

Fonte: Postmania.org  

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/408490628684255736/?nic=1 

 

Vídeo: https://youtu.be/qPyPkjz9kZU 

  

https://br.pinterest.com/pin/408490628684255736/?nic=1
https://youtu.be/qPyPkjz9kZU
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Modelo 2: Glider 2 

 

Fonte: Postmania.org  

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/408490628684255736/?nic=1 

 

Vídeo: https://youtu.be/AqZPmquse6w 

  

https://br.pinterest.com/pin/408490628684255736/?nic=1
https://youtu.be/AqZPmquse6w
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Modelo 3: Locked 

 

Fonte: Postmania.org  

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/408490628684255736/?nic=1 

 

Vídeo: https://youtu.be/DxEsRR2KHpM 

https://br.pinterest.com/pin/408490628684255736/?nic=1
https://youtu.be/DxEsRR2KHpM
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Modelo 4 - Canard 

 

Fonte: Postmania.org  

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/408490628684255736/?nic=1 

 

Vídeo:  https://youtu.be/I9q46Xyo4WA

https://br.pinterest.com/pin/408490628684255736/?nic=1
https://youtu.be/I9q46Xyo4WA
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ANEXO C – TEXTO ESTILOS DE VOO DAS AVES 

 

Estilos de voo das aves 

Segundo o IBB/UNESP, os músculos peitorais das aves voadoras são 

verdadeiros motores responsáveis pela propulsão gerando os batimentos das asas, 

mas estes batimentos têm alto custo energético. Por essa razão, algumas 

características e estratégias são importantes no que diz respeito à economia: o 

formato aerodinâmico de seus corpos e a capacidade de planar ou aproveitar as 

correntes de ar. 

As aves voadoras, cujos valores de massa inferiores a 150 gramas, alternam o 

batimento das asas para elevar a altitude durante o planeio. Conforme mostra a figura 

02, o pica-pau-do-campo bate as asas e depois as mantém fechadas para reduzir a 

resistência (atrito) do ar com seu corpo. Já na figura 03, observamos que após bater 

as asas a ave se mantém em planeio mantendo as asas abertas. 

Figura 02: Voo batido alternado com o planeio do pica-pau-do-campo. 

 

Fonte: Instituto de Biociências – IBB – UNESP 

 

Figura 03: Voo batido alternado com o planeio do pombão. 

 

Fonte: Instituto de Biociências – IBB – UNESP 

Para as aves que precisam ganhar grandes altitudes, bater as asas 

constantemente acarretaria um gasto de energia elevadíssimo, principalmente, se 

forem pesadas como urubus-de-cabeça-preta. Para isso, elas se aproveitam das 
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correntes de convecção ascendentes, mantendo suas grandes asas abertas (veja na 

figura 04). 

Figura 04: Voo planado térmico dos urubus-de-cabeça-preta. 

 

Fonte: Instituto de Biociências – IBB – UNESP 

Já as aves costeiras, como as gaivotas, que apresentam asas mais compridas 

e afiladas aproveitam as correntes de ar em movimento desviadas pelas ondas para 

realizarem movimentos de ascensão e descendimento. 

Figura 05: Voo planado dinâmico das gaivotas. 

 

Fonte: Instituto de Biociências – IBB – UNESP 

 

REFERÊNCIA: 

Texto adaptado da página “Museu Escola do IB”, do Instituto de Biociências de 

Botucatu (IBB – UNESP) - o projeto de extensão disponibiliza materiais sobre o modo 

de vida dos animais que habitam o Jardim Botânico. Acesse: 

https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/Animais_JD_Botanic

o/aves/aves_biologia_geral_voo.htm 

 

https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/Animais_JD_Botanico/aves/aves_biologia_geral_voo.htm
https://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/Ensino_Fundamental/Animais_JD_Botanico/aves/aves_biologia_geral_voo.htm
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APÊNDICES DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENCENAÇÃO DO MITO GREGO DE ÍTALO E DÉDALO 

Nomes: ___________________________________________________________________ 

 

Título da Cena Personagem Fala Tempo aproximado 
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Fonte: Elaborada pela autora 
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APÊNDICE B – ÁLBUM DE FIGURINHAS DOS APARATOS VOADORES 

 

 

      
      

      
       
 



143 

 

 



144 

 

 



145 

 

 



146 

 

 



147 

 

 
 



148 

 

 

Sugestões de imagens para o álbum de figurinhas 

Página 1: 

1) https://pm1.narvii.com/7278/748ced0c26a473aa180bc5bb77ae46fcd1e5288er1-736-516v2_hq.jpg 

2) https://wahooart.com/Art.nsf/O/9DGDS3/$File/Bernard+Picart-Picart+The+Fall+Of+Icarus+(1731).JPG 

Página 2: 

1) http://wintertexansonline.com/2e7256f80.jpg 

2) http://4.bp.blogspot.com/_f1Cj28UKZe8/TF3eTO58IgI/AAAAAAAACsM/Qxp0kCHEHfE/w1200-h630-p-k-no-

nu/pesca+com+pipa.png  

Página 3: 

1) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Leonardo_da_vinci%2C_Drawing_of_a_flying_machine.jpg  

2) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Big-eared-townsend-fledermaus.jpg  

3) https://i.pinimg.com/564x/af/ca/30/afca304df2f1f3bd03610579a9c924df.jpg  

4) https://images.theconversation.com/files/272504/original/file-20190503-103045-ahb7af.jpg?ixlib=rb-

1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip  

5) http://www.leonardo-da-

vinci.net/images/en/Flying%20Machine%20Leonardo%20da%20Vinci.jpg?ezimgfmt=rs:400x267/rscb2/ng:webp/ngcb2  

Página 4: 

1) https://www.davincilife.com/images/davinci-parchute.jpg  

2) http://www.ricardoorlandini.net/uploads/image/image/Hoje%20na%20Historia/canson_joseph_etienne%5B1%5D.jpg  

3) https://i.pinimg.com/originals/4e/87/30/4e8730bc2da82e3be136916c0f1a8837.jpg  

4) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Aeronautics2.jpg/350px-Aeronautics2.jpg  

https://pm1.narvii.com/7278/748ced0c26a473aa180bc5bb77ae46fcd1e5288er1-736-516v2_hq.jpg
https://wahooart.com/Art.nsf/O/9DGDS3/$File/Bernard+Picart-Picart+The+Fall+Of+Icarus+(1731).JPG
http://wintertexansonline.com/2e7256f80.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_f1Cj28UKZe8/TF3eTO58IgI/AAAAAAAACsM/Qxp0kCHEHfE/w1200-h630-p-k-no-nu/pesca+com+pipa.png
http://4.bp.blogspot.com/_f1Cj28UKZe8/TF3eTO58IgI/AAAAAAAACsM/Qxp0kCHEHfE/w1200-h630-p-k-no-nu/pesca+com+pipa.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Leonardo_da_vinci%2C_Drawing_of_a_flying_machine.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Big-eared-townsend-fledermaus.jpg
https://i.pinimg.com/564x/af/ca/30/afca304df2f1f3bd03610579a9c924df.jpg
https://images.theconversation.com/files/272504/original/file-20190503-103045-ahb7af.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/272504/original/file-20190503-103045-ahb7af.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
http://www.leonardo-da-vinci.net/images/en/Flying%20Machine%20Leonardo%20da%20Vinci.jpg?ezimgfmt=rs:400x267/rscb2/ng:webp/ngcb2
http://www.leonardo-da-vinci.net/images/en/Flying%20Machine%20Leonardo%20da%20Vinci.jpg?ezimgfmt=rs:400x267/rscb2/ng:webp/ngcb2
https://www.davincilife.com/images/davinci-parchute.jpg
http://www.ricardoorlandini.net/uploads/image/image/Hoje%20na%20Historia/canson_joseph_etienne%5B1%5D.jpg
https://i.pinimg.com/originals/4e/87/30/4e8730bc2da82e3be136916c0f1a8837.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Aeronautics2.jpg/350px-Aeronautics2.jpg


149 

 

 

Página 5: 

1) http://1.bp.blogspot.com/-WyufsbGMs_g/Thj459jS3jI/AAAAAAAACW0/q5-qpqswfhs/s1600/Zeppelin-1929.jpg  

2) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Hindenburg_disaster.jpg  

3) http://www.aeroportoguarulhos.net/wp-content/uploads/2014/07/santos-dumont.jpg  

4) https://s.ebiografia.com/img/wr/ig/wright_c.jpg  

Página 6: 

1) https://i.pinimg.com/originals/13/68/dc/1368dc3ea2ca51df19e5b8f40715db6d.jpg  

2) https://adslatin.com/wp-content/uploads/2019/07/santos-dumont-14-bis.jpeg  

3) https://thumbs.dreamstime.com/z/wright-brothers-airplanes-first-flight-illustration-115145728.jpg  

4) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Kitty_hawk_gross.jpg/300px-Kitty_hawk_gross.jpg  

 

http://1.bp.blogspot.com/-WyufsbGMs_g/Thj459jS3jI/AAAAAAAACW0/q5-qpqswfhs/s1600/Zeppelin-1929.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Hindenburg_disaster.jpg
http://www.aeroportoguarulhos.net/wp-content/uploads/2014/07/santos-dumont.jpg
https://s.ebiografia.com/img/wr/ig/wright_c.jpg
https://i.pinimg.com/originals/13/68/dc/1368dc3ea2ca51df19e5b8f40715db6d.jpg
https://adslatin.com/wp-content/uploads/2019/07/santos-dumont-14-bis.jpeg
https://thumbs.dreamstime.com/z/wright-brothers-airplanes-first-flight-illustration-115145728.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Kitty_hawk_gross.jpg/300px-Kitty_hawk_gross.jpg


150 

 

 

APÊNDICE C – JOGO DA MEMÓRIA AS AVES 
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APÊNDICE D – ROTEIRO: PARAQUEDAS DE BRINQUEDO 

 

Nome: _____________________________________________________ 

Materiais necessários: 

• saco de lixo ou sacola de supermercado medindo acima de 30 cm x 30cm; 

• tesoura (sem ponta); 

• barbante ou linha 10 (de pipa); 

• fita adesiva; 

• um brinquedo pequeno (de preferência, bem leve). 

 

Como montar: 

Recorte pedaços a sacola em quadrados de 20 x 20cm (retire as alças e o fundo) e 

cole fita adesiva nos quatro cantos do plástico.  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Meça e recorte quatro pedaços de linha com 30cm. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Faça quatro furos no local onde foram coladas as fitas.  
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Fonte: Elaborada pela autora 

Transpasse os fios de barbante ou linha de pipa previamente cortados. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Dobre a sacola duas vezes na metade, conforme indica a linha pontilhada na figura 

abaixo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Amarre o brinquedo nas extremidades livres dos barbantes ou linhas de pipa. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Observações: Caso tenha dificuldades em fixar o brinquedo à corda, amarre os fios 

a um copo descartável pequeno (faça quatro furos no copo com ajuda de uma caneta 

ou ponta de lápis e passe a linha pelos furos amarrando-a) e fixe o brinquedo dentro 

do copo com ajuda da fita adesiva. 

Vá para o pátio, dobre o plástico e jogue o brinquedo para o alto. Observe que o 

paraquedas irá se abrir, preste bastante atenção no trajeto do seu paraquedas e o 

quão rápido ele chaga ao chão. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

E então? Gostou da brincadeira? _____________________________________ 
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O tempo de queda de os paraquedas foi o mesmo? Por que você acha que isso 

aconteceu?__________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Faça um desenho mostrando o trajeto do paraquedas quando você o arremessa e 

atribua valores de massa (m) para o brinquedo que você trouxe para encontrar a força 

peso (P). 
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APÊNDICE E - ROTEIRO: SIMULANDO A ASCENSÃO DA ASA DE UM AVIÃO 

 

Nome:__________________________________________________________ 

 

Para a construção do modelo você precisará de: 

• Uma tira de papel cartão com 20 cm x7 cm; 

• Dois palitos de churrasco; 

• Tesoura (sem ponta); 

• Cola branca ou grampeador; 

• Um pedaço espesso de isopor para servir como base; 

• Secador de cabelo. 

Como montar: 

Cole as duas extremidades soltas da tira de papel cartão. Deixe a outra extremidade 

arredondada. Meça 5 cm de distância da extremidade que foi colada na etapa anterior 

e faça um furo que ultrapasse as duas partes da tira de papel. Meça 8 cm de distância 

da extremidade arredondada e faça um furo, assim como foi feito na etapa anterior.  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Passe os palitos de churrasco pelos quatro furos. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Espete os palitos na base de isopor. Para ficarem firmes, usamos massinha de 

modelar na área em que os palitos foram introduzidos. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Após a montagem, ligue o secador direcionando a coluna de vento à frente da região 

arredondada do modelo da asa. Os alunos poderão observar a elevação do modelo. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

1) Faça uma representação de como você acredita que as linhas de vento passam 

pelo modelo de asa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Compare seu esquema com o esquema feito pelo(a) professor.
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APÊNDICE F - ROTEIRO: MODELO EM MINIATURA DE UMA PIPA 

Nomes: _____________________________________________________________ 

 

Para construir esse modelo, você precisará de: 

• Papel Cartão 

• Lápis 

• Borracha  

• Tesoura 

• Palito de picolé 

• Cola branca 

• Régua 

• Linha de algodão nº 10 (linha de pipa) ou barbante 

• Um pedaço de canudinho (opcional) 

Como montar: 

Desenhe um quadrado medindo 10 cm x 10com na folha de papel cartão e recorte. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Gire o quadrado que você fez a 45º à esquerda de forma que sua posição permita que 

você observe um losango. 
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Trace duas retas ligando as pontas que se encontram na mesma direção. Deste modo, 

a interseção entre as retas permitirá que você encontre o ponto central da forma. 

 

Faça um furo com a ponta do lápis. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Com a régua, meça o palito de picolé e encontre a metade de seu valor total. Feito 

isso, marque com o lápis o meio do palito. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Passe cola no palito e posicione a marca que você fez na etapa anterior na direção 

do furo feito no papel cartão. Aguarde alguns minutos até que a cola seque. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 OBSERVAÇÃO: 

 Caso queira, você pode cortar pedaços de canudinho medindo 0,5 cm e encaixar no 

furo que você fez no papel cartão, assim evita-se que o papel rasgue mais rápido. 

Para fixar, você pode usar um pinguinho de cola quente em volta do canudinho. 

 

Corte, dois pedaços de linha medindo 50 cm cada. Passe as linhas por dentro do 

canudinho ou do furo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Façam duplas. Cada estudante deve segurar as extremidades das linhas de um lado. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Responda:  

1) Após a atividade e analisando a imagem, qual explicação você daria para a 

elevação da pipa em um dia de vento forte? 

 

 

 

 

 

 

2) O que você acredita que acontece com o vento intenso que colide com a pipa? 

 

 

 

3) Quais as forças você diria que são atuam diretamente neste processo? 
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APÊNDICE G – ROTEIRO: PAPAGAIO 

 

Passo a passo para construir uma pipa peixinho também conhecida como 

papagaio ou sureco (quando não tem rabiola) em Ouro Preto 

Comece pela armação ou esqueleto da pipa. Para isso, coloque uma haste de bambu 

maior (no nosso caso foi de 50 cm) no sentido vertical. 

Posicione outra haste (nosso caso foi de 40 cm) na horizontal, amarrando um pedaço 

de linha de uma ponta a outra, tensionando essa linha de maneira que forme uma 

curvatura na haste. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Posicione a meia lua que você fez na etapa anterior sobre a haste maior que você 

deixou na posição vertical, lá no início do processo, a 10 cm da extremidade superior.  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Enrole a linha no encontro das hastes sobrepostas fazendo o formato de um “x”. Dê, 

preferencialmente, 10 voltas bem firmes em cada lado.  
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Fonte: Elaborada pela autora 

Sem cortar a linha, dê voltas bem firmes entorno da haste maior subindo com ela cerca 

de 10 cm até a extremidade superior. Dê um nó, verifique se as varetas estão firmes.  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Siga amarrando a linha nas pontas das hastes no sentido horário. Ao chegar no topo, 

dê um nó firme e recorte. Pronto! Sua armação está pronta! 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Posicione a armação sobre o papel de sua escolha com o lado poroso voltado para 

sua direção. 

Meça aproximadamente 0,5 cm de distância das linhas da armação e utilize a régua 

e o lápis para delimitar as margens no papel. Recorte cuidadosamente.  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Faça piques no papel onde se encontram as pontas das varetas. Passe um pouco de 

cola nas margens do papel e dobre as margens para dentro de maneira que a linha 

seja coberta ao se dobrar o papel. Aguarde a secagem por alguns minutos. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Para dar mais estabilidade na hora de soltar sua pipa, faça uma rabiola!  

Corte um pedaço de linha com aproximadamente 10 vezes o tamanho da sua pipa em 

altura, separe tiras de sacola com 1 centímetro de largura e amarre essas tiras na 

linha inicialmente a 4 dedos de distância umas das outras e da metade da linha em 

diante a um palmo de distância. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Amarre uma das pontas da rabiola na extremidade inferior da pipa dando 3 nós de 

laçada no final, para que fique bem firme. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Agora sim! Vamos ao último passo: Faça uma barbela ou cabresto para amarrar sua 

linha na hora de soltar a pipa!  

Para isso, não existe uma medida exata. Faça quatro furos conforme indicado na 

figura (meça 5 dedos para fazer os furos próximos da cauda da pipa).  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Feito isso, vire o lado liso da seda da pipa para você. Corte um pedaço de linha e 

dobrar ao meio. Passe uma das pontas da linha pelos furos feitos na parte de cima do 

papagaio e amarre. Passe a outra ponta da linha nos furos feitos próximos à cauda e 

amarre. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Para regular a barbela, leve as linhas para uma das laterais, de maneira que estas 

fiquem próximas à ponta da haste (veja na imagem abaixo). Dê um nó, amarre a linha 

que usará para soltar pipa na argola formada após o nó que você fez. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Prontinho! Agora vá ser feliz soltando sua pipa em um local seguro, de preferência um 

campo aberto, sem fiação elétrica nas proximidades. 
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APÊNDICE H – ROTEIRO: PIPA 

 

Passo a passo para confeccionar sua pipa 

Caso vocês queiram fazer pipas coloridas com o papel de seda, é necessário 

que recortem as figuras geométricas desejadas antes de começarem a fazer a 

armação, colem os recortes e aguardem a secagem da cola. Caso contrário, o risco 

de rasgarem durante a produção dos objetos é elevado. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Disponibilize folhas de papel de seda com cores variadas, varetas de bambu 

(com 50 cm cada), 1 carretel de linha 10 e os demais materiais descritos acima.  

A seguir encontram-se as etapas que mostram como construir uma pipa e um 

papagaio, respectivamente: 
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Passo a passo para construir uma pipa 

Comece pela armação ou esqueleto da pipa. Para isso, coloque uma haste de bambu 

maior (no nosso caso foi de 50 cm) no sentido vertical. Posicione duas hastes de 

bambu (medindo ¾ da haste maior, no nosso caso foi de aproximadamente de 38 cm) 

no sentido horizontal. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Marque com o lápis a metade da primeira haste em posição horizontal e posicione a 

20 cm de distância da ponta inferior da haste maior que fica na posição vertical. 

Enrole a linha no encontro das hastes sobrepostas fazendo o formato de um “x”. Dê, 

preferencialmente, 10 voltas bem firmes em cada lado (passo 1 da imagem abaixo).  

Sem cortar a linha, dê voltas bem firmes entorno da haste maior subindo com ela cerca 

de 20 cm (passo 2 da imagem abaixo).  

Posicione a segunda haste que fica no sentido vertical e enrole a linha no encontro 

das hastes sobrepostas fazendo novamente o formato de um “x”. Repita o 

procedimento de 10 voltas bem firmes em cada lado (passo 3 da imagem abaixo).  

Em seguida, sem cortar a linha, dê voltas bem firmes entorno da haste maior subindo 

com ela até a ponta superior da vareta. Dê um nó, verifique se as varetas estão firmes 

(passo 4 da imagem abaixo).  

Siga amarrando a linha nas pontas das hastes, dando no mínimo 5 voltas e fazendo 

3 nós de argola, no final no sentido horário. Ao chegar no topo novamente, dê um nó 

firme e recorte (passo 5 da imagem abaixo).  

Pronto! Sua armação está pronta! 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Agora, posicione a armação sobre o papel de sua escolha. O lado mais poroso do 

papel será o lado em que você deverá passar cola. Deixe esse lado virado para você. 

Meça aproximadamente 0,5 cm de distância das linhas da armação e utilize a régua 

e o lápis para delimitar as margens no papel. Recorte cuidadosamente.  

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Passe um pouco de cola nas margens do papel e dobre as margens para dentro de 

maneira que a linha seja coberta ao se dobrar o papel. Aguarde a secagem por alguns 

minutos. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Pronto! Sua pipa está quase finalizada! 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Para dar mais estabilidade na hora de soltar sua pipa, faça uma rabiola!  

Corte um pedaço de linha com aproximadamente 10 vezes o tamanho da sua pipa em 

altura, separe tiras de sacola com 1 centímetro de largura e amarre essas tiras na 

linha inicialmente a 4 metros de distância umas das outras e da metade da linha em 

diante a um palmo de distância. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Faça dois furos, um de cada lado da haste central (aquela maior na vertical), na região 

inferior da sua pipa. Passe a linha nos furos e amarre bem firme, mas tomando 

cuidado para não rasgar o papel de seda. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Agora sim! Vamos ao último passo: Faça uma barbela ou cabresto para amarrar sua 

linha na hora de soltar a pipa!  

Para isso, não existe uma medida exata. Vire o lado liso da seda da pipa para você.  
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Fonte: Elaborada pela autora 

Corte um pedaço de linha e dobrar ao meio. Amarre uma das pontas da linha na 

extremidade superior da haste central coberta pelo papel e a outra na inferior. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Para regular a barbela, leve as linhas para uma das laterais, de maneira que estas 

fiquem próximas à ponta da haste (veja na imagem abaixo). Dê um nó, amarre a linha 

que usará para soltar pipa na argola formada após o nó que você fez. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

Prontinho! Agora vá ser feliz soltando sua pipa em um local seguro, de preferência um 

campo aberto, sem fiação elétrica nas proximidades. 
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