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RESUMO 

Diversas pesquisas sobre o ensino de centro de massa relatam a respeito da importância da 
contextualização por meio de atividades experimentais. Contudo, poucas são as que 
focalizam discussões em ambiente de modelagem matemática. Nesse sentido, a 
modelagem pode ser relevante para resolver problemas da realidade e possibilitar o uso de 
recursos experimentais como caminho para alcançar a contextualização no observar, no 
interpretar e no fazer. Desse modo, o objetivo do trabalho é analisar o ensino de centro d
massa por meio da modelagem matemática de atividades experimentais. Para alcançar tal 
objetivo, realizamos pesquisa de campo com 20 estudantes do ensino médio de uma escola 
pública da cidade de Santarém
procedimentos para produção de dados envolveram três ações principais: num primeiro 
momento, após interação inicial com os estudantes, aplicamos um questionário diagnóstico 
para verificar a motivação deles na aprendizagem em física. No segundo momento, 
realizamos cinco ciclos de modelagem com uso de experimentos, cujos temas foram: 
“Equilíbrio de um corpo extenso”; “Centro de gravidade de figura plana”; “Centro de 
equilíbrio”; “Cone antigravidade” e “Ponte de Da Vinci”, durante os quais fizemos discussões 
sobre experimentação e modelagem matemática enquanto ambiente de aprendizagem. Ao 
final desse momento, aplicamos outro questionário para perceber reflexos na motivação dos 
estudantes. Por fim, no terceiro momento, foram analisadas as notas do bimestre dos 
estudantes participantes da pesquisa para perceber possíveis evoluções conceituais em 
função da estratégia de ensino adotada. Os resultados do primeiro questionário indicaram 
que, antes dos ciclos de modelagem, a maioria dos estudantes apresentou desmotivação 
em relação à disciplina física. Após os ciclos de modelagem, os resultados do segundo 
questionário mostraram certa evolução na motivação dos estudantes. Além disso, a análise 
das notas do bimestre evidenciou aumento no número de acertos nas provas. Na 
continuidade da pesquisa, pretendemos aprofundar análises sobre esses resultados de 
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Anais do 2º Congresso online de Engenharia de Materiais 

 

modo a gerar um produto educacional enquanto proposta inovadora ao ensino de centro de 
massa com foco na modelagem matemática de atividades experimentais.
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