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Resumo 

Neste trabalho pretendemos explorar de maneira aprofundada conceitos 
físicos complexos - como, por exemplo, a massa inercial - utilizando a mágica 
como recurso didático motivador de acordo com as propostas dos PCN. E 
formulado um modelo físico para elucidar a mágica, conhecida pelo título de 
"Estaca Mortal", onde são analisadas as Leis de Newton. 

O experimento "Estaca Mortal" foi aplicado como instrumento de 
motivação em turmas da 1" série do Ensino Médio nos colégios Santo Inácio 
(RJ) e Tamandaré (RJ). Um questionário conceitual foi aplicado nas turmas, 
após breve discussão com os estudantes dos conceitos fisicos envolvidos no 
experimento. 

Os resultados obtidos no questionário aplicado foram analisados para 
avaliar o valor da proposta pedagógica, onde especial atenção foi dada ao 
processo pelo qual a aprendizagem do conhecimento dos alunos se processa: (i) 
verificamos a capacidade dos alunos em reconhecer uma situação fisica nas 
mágicas apresentadas; (ii) a habilidade deles em estabelecer os conceitos 
físicos associados às mágicas; e observamos, ainda, (iii) a criatividade dos 
alunos em propor elou realizar experimentos que validem ou não as hipóteses 
levantadas. 



1. Introdução 

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 9.394 / 1996) o 
governo expõe a sua política de governo no campo da educação. Neste mesmo período são 
lançados os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio [1,2], que expressam 
aspectos pedagógicos de sua proposta. É importante enfatizar que atualmente existe uma*, 
distância enorme entre a proposta idealizada pelo governo, e a realidade presente nas salas de, 
aula, onde alunos desinteressados se amontoam nas salas de aula. 

A fisica é muitas vezes considerada pelos estudantes como algo abstrato e 
desinteressante, algo que apenas alguns "gênios" são capazes de compreender. Sendo assim, 
neste trabalho iremos apresentar urna proposta que visa contornar essa problemática, através de 
um processo de ensino-aprendizagem de uma fisica que seja consonante com os PCN nos 
seguintes aspectos: 

construtivista; 
com ênfase em modelos; 
que valorize o conhecimento prévio do estudante; 
que institua o aprimoramento de práticas investigativas; 
que não se apresente de modo acabado, mas que seja percebida como construção histórica, 
como atividade social humana. 

Nessa abordagem de construção do conhecimento, a h ç ã o  do professor é a de ensinar 
ao aluno como aprender o conteúdo de interesse. O método de aprendizagem deve enfatizar a 
preocupação central como sendo o desenvolvimento da autonomia do aprendizado. Habilidades 
como a capacidade de investigar, interpretar, criticar, classificar, organizar e sistematizar 
devem ser estimuladas. O papel do professor nesta abordagem de construção do conhecimento, 
não mais seria de um mero transmissor, mas sobretudo de alguém capaz de articular o 
conhecimento, ou seja: 

selecionar conteúdos institucionais compatíveis com os objetivos estabelecidos no projeto 
pedagógico; 
problematizar tais conteúdos; 
promover e mediar o diálogo educativo; 
promover a participação ativa do aluno (agente do aprendizado); 

Uma das grandes dificuldades encontradas por professores consiste em motivar o aluno 
a aprender, sendo a tentativa por si só da aplicação dos PCN, garantia alguma de que esse 
sucesso seja alcançado. Sendo a motivação do aluno o aspecto relevante da questão, a física não 
poderia ser ensinada de forma prazerosa e &vertida? 

Projetos com características lúdicas passaram a adquirir nos Últimos anos uma 
importância quase que estratégica na educação, dentre os quais podemos citar: a encenação de 
peças teatrais, a elaboração de canções (p.ex. : samba, rock, rap, . . .), a realização de aulas passeio 
(p. ex.: parques de diversão), etc. 

Neste trabalho pretendemos explorar de maneira aprofundada conceitos fisicos 
complexos - como, por exemplo, a massa inercial - utilizando a mágica como recurso didático 
motivador. É formulado um modelo fisico para elucidar a mágica, conhecida pelo título de 



"Estaca Mortal", onde são analisadas as Leis de Newton. É importante observar que a proposta 
não é trabalhar o lúdico pelo lúdico, mas sim através de uma abordagem lúdica ensinar fisica em 
profundidade. 

E por que Mágica? 

O caráter lúdico da fisica ao nosso ver, não se encontra ainda suficientemente 
divulgado. Poucos autores conseguiram obter algum destaque, dentre os quais destacamos Yakov 
Perelman e Jearl Walker (Cleveland State University, U.S.A.), com suas clássicas obras, 
respectivamente, "Fisica Recreativa7' [3] e "O Grande Circo da Física" [4] em que abordam não 
exclusivamente mágicas, mas curiosidades e problemas intrigantes nos diferentes ramos da 
física. Neste último, na questão intitulada "Lamber uma barra de aço aquecida ao rubro." [ 5 ] ,  
Jearl Walker revela a possibilidade do "Caminhar sobre Brasas" e até mesmo de se introduzir 
parte do corpo em chumbo derretido sem que ocorram lesões, tentando em seguida explicar de 
forma qualitativa os aspectos físicos que possibilitam tal façanha. Dois outros autores merecem 
destaque, o primeiro é Robert-Houdin, considerado por muitos como o maior mágico de todos os 
tempos, com sua clássica obra "Magia y Física Recreativa" [6], onde famosos truques óticos são 
revelados em detalhes, e o outro é John W. Jewett (California State Polytechnic University, 
U.S.A.), com seu bestseller "Physics Begins with Another M. .. Mysteries, Magic, Myth, and 
Modern Physics" [7], em que aborda de forma qualitativa entre muitas outras questões curiosas, 
o mesmo fenômeno do "Caminhar sobre Brasas", na questão "How do fnewalkers walk across 
hot coals without burning their feet?,, [8]. 

No que se refere a artigos em revistas de ensino e científicas, a situação não é diferente, 
publicações esparsas centradas sobre alguns poucos tópicos, dentre as quais podemos citar a 
publicação de Manfred Bucher (California State University, U.S.A.) em "American Journal of 
Physics", com "The bed of nails revisited" [9]; John R. Taylor (University of Colorado, U.S.A.) 
na revista "The Physics Teacher7', com "Firewalking: A Lesson in Physics" [10]; Jearl Walker 
(Cleveland State University, U.S.A.) em "The Amateur Scientist", com "Drops of water dance 
on hot skillet and the experimenter walks on hot coals" [ll]; sendo que estes dois últimos 
citados, se complementam na descrição qualitativa do fenômeno do "Caminhar sobre Brasas". É 
certo que existem dezenas de outros livros e publicações com temática semelhante, porém como 
tais, a grande maioria apenas descreve o fenômeno a ser estudado, sem ao menos tentar criar um 
modelo quantitativo, por mais simples que seja, com o objetivo de explicá-lo em profundidade. 
A modelagem quantitativa do experimento "Estaca Mortal", consiste em uma das contribuições 
que este trabalho vem a oferecer. 

Outro aspecto que vem de encontro a proposta é o fato de ser facilmente constatado 
entre a população elevado interesse por mágica, ao contrário do que ocorre com a fisica. Mágicas 
pouco sofisticadas, como as que são realizadas no Largo da Carioca no centro do Rio de Janeiro 
são palco de grande atenção, isso sem contar os shows dos grandes mágicos internacionais que 
ficam lotados. Então por que não utilizar a mágica para ensinar a fisica? 

Afinal, o que é Mágica? 

Ao consultar o dicionário, percebe-se antes de mais nada que o termo miigica apresenta 
uma série de significados mais ou menos distintos. 

De acordo com Michaelis [12]: 

"m4.gi.ca sf (gr magiké, pelo lat) 1 O mesmo que magia. 2 Peça de teatro com 



transformações fantásticas. 3 O mesmo que maga. 4 Deslumbramento, encanto, 
fascinação." 

"ma.gi.a sf (gr magéia) 1 Religião dos magos. 2 Ciência e arte em que se 
pretende empregar conscientemente poderes invisíveis para obter efeitos 
visíveis. 3 Sensação ou sentimento que se compara aos efeitos da magia. 4 
Conjunto de práticas ocultas, por meio das quais (sobretudo nas sociedades 
primitivas) se pretende atuar sobre a natureza. 5 Encanto que exercem nos 
sentidos, ou no espírito, as belas-artes, a poesia, as paixões; fascinação. 6 
Prestígio. M branca: aquela em que se empregam processos meramente 
naturais, como prestidigitação, ilusionismo para obter efeitos maravilhosos. M. 
imitativa: aquela em que se imita a coisa desejada. M. natural: nome dado, no 
século XVI, às primeiras experiências de Física. M. negra: magia propriamente 
dita, na qual se pretende fazer crer que os efeitos mágicos são produzidos por 
intervenção dos espíritos e sobretudo dos demônios. M. simpática: aquela em 
que se pretende influenciar uma pessoa, mediante objetos a ela pertencentes." 

E de acordo com Aurélio [13]: 

"mágica. [F. subst. do adj. mágico.] S.$ 1. V. magia (1). 2. V. prestidigitação. 
3. V. maga. 4. Fig. V. magia (3). [Cf magica, do v. magicar.]" 

"mágico. [Do gr. magikós, pelo lat. magia, por via erudita.] A@. 1. 
Respeitante à magia. 2. Extraordinário, sobrenatural, fantástico. 3. Encantador, 
delicioso, fascinante, mago. - V. arte - a, lanterna - a, olho -, quadrado - e 
realismo -. S. m 4. V. mago (3). 5. V. prestidigitador (1): + os mánicos do 
circo. [Cf magico, do v. magicar.]" 

"magia. D o  gr. mageía, pelo lat. magia.] S.$ 1. Arte ou ciência oculta com 
que se pretende produzir, por meio de certos atos e palavras, e por interferência 
de espíritos, gênios e demônios, efeitos e fenômenos extraordinários, contrários 
às leis naturais; mágica, bruxaria. 2. Fig. Religião ou doutrina dos magos; 
magismo. 3. Fig. Magnetismo, fascinação, encanto, mágica. 4. Antrop. 
Conjunto mais ou menos sistemático de saberes, crenças e práticas, 
relativamente institucionalizados dentro de um grupo social, e que dizem 
respeito à possibilidade de manipular certas forças impessoais ou indecifiáveis 
que se manifestam na natureza, na sociedade ou nos indivíduos. + Magia 
branca. Umbanda (1). Magia imitativa. Aquela em que se imita a causa 
desejada. Magia negra. Magia (1) praticada com maus propósitos; bruxaria, 
necromancia, nigromancia. Magia simpática. Aquela em que se pretende ter 
ação sobre pessoa ou objeto distante, dos quais se possui uma parte." 

Física e Mhgica, o que tem haver uma coisa com a outra? 

Neste ponto é importante enfatizar o significado atribuído ao termo mágica neste 
trabalho: 

Experiência cujo resultado desafia o senso comum. 

Desta forma, no sentido atribuído ao termo, mágica é qualquer experimento, seja ele 
físico, químico ou matemático ("curiosidades matemáticas") que apresente resultado curioso 



elou surpreendente. No caso da física, alguns interessantes exemplos que podem ser explorados 
são: Estaca Mortal, Caminhar sobre Brasas, Caminhar sobre Cacos de Vidro, Cama de Pregos, 
Gaiola de Faraday, etc. Neste trabalho, a fisica relacionada ao primeiro experimento citado será 
analisada e estudada de forma teórica e experimental em detalhes. 

Neste trabalho, no capítulo 2 - A Mágica como Recurso Didático Motivador no Ensino 
da Física, apresentamos os aspectos fundamentais da proposta e sugestões de como pode ser 
implementada na prática. No que se refere ao primeiro item, aspectos relevantes, como por 
exemplo, os enfoques experimental, conceitual, histórico e de modelagem fisica são discutidos. 
Já quanto a aplicação da proposta, são fornecidas sugestões de como o professor pode 
implementar a sua prática, inclusive promovendo uma feira de ciências (Expomágica). 

No capítulo 3 - A Física Desmistificando as Mágicas, apresentamos o experimento 
objeto de análise: "Estaca Mortal". Além dos objetivos, e do roteiro experimental detalhado do 
experimento, conceitos fisicos teóricos pertinentes ao experimento são analisados. Inclui um 
modelo fisico que descreve em linhas gerais, ou seja, de "forma satisfatória", os principais 
aspectos do experimento em questão. A construção deste modelo fisico, permite ao professor 
trabalhar a questão da modelagem física como sendo algo histórico, ou seja, uma construção 
humana, e portanto com limitações, em acordo com o que consta nos PCN: 

"A Física percebida enquanto construção histórica, como atividade social 
humana, emerge da cultura e leva a compreensão de que modelos explicativos 
não são únicos nem finais, tendo se sucedido ao longo dos tempos, como o 
modelo geocêntrico, substituído pelo heliocêntrico, a teoria do calórico pelo 
conceito de calor como energia, ou a sucessão dos vários modelos explicativos 
para a luz." [14] 

Por outro lado, o estudo do "Estaca Mortal", na abordagem de construção de modelos 
permite que se explore conceitos físicos complexos como, por exemplo, massa inercial, além das 
Leis de Newton e o Princípio da Conservação da Quantidade de Movimento, em acordo com os 
PCN, onde consta: 

"O tratamento da Mecânica pode ser o espaço adequado para promover 
conhecimentos a partir de um sentido prático e vivencial macrosçópico, 
dispensando modelagens abstratas do mundo microscópico. Isso significaria 
investigar a relação entre forças e movimentos, a partir de situações práticas, 
discutindo-se tanto a quantidade de movimento quanto as causas de variação 
do próprio movimento. Além disso, é na Mecânica onde mais claramente é 
explicitada a existência de princípios gerais, expressos nas leis de conservação, 
tanto da quantidade de movimento quanto da energia, instrumentos conceituais 
indispensáveis ao desenvolvimento de toda a Física." [15] 

Ainda neste capítulo, são descritas as normas de segurança, ou seja, um conjunto de 
tópicos que devem ser seguidos a risca tanto pelo professor como pelos alunos a fim de evitar 
acidentes. Além de ser um tópico importante pelo motivo jB colocado, é uma rica fonte para a 
promoção de debates no que se refere aos conceitos fisicos envolvidos no experimento. 

A aplicação da proposta utilizando para tal o experimento "Estaca Mortal" em duas 
escolas (Colégio Santo Inácio e Colégio-Curso Tamandaré) do Ensino Médio é apresentada, ou 
seja, mostramos aqui como foi a sua aplicação, o questionário utilizado para a coleta de dados, os 
resultados obtidos e a sua análise. 



No capítulo 4 - Conclusões, são apresentadas as conclusões obtidas com a utilização da 
mágica como recurso didático motivador dentro da proposta dos PCN. 



2. A Mágica como Recurso Didático Motivador no Ensino da Física 

A proposta de utilização da mágica como recurso didático motivador no ensino da fisica 
possui forte influência das idéias do educador francês Célestin Freinet (1896 - 1966) [16,17], 
cuja pedagogia possui um enfoque humanista, em que se destaca a preocupação com a alegria de 
viver, e não somente o acúrnulo do saber como eixo principal. 

A utilização da mágica como recurso didático motivador no ensino da fisica visa 
estimular a curiosidade por parte do estudante, servindo de gancho para que o professor: 

estimule o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia no aprendizado, 
permitindo que hipóteses sejam criadas e testadas; 
permita que o estudante entenda por si só em profwididade conceitos fisicos complexos (por 
exemplo, o conceito de massa inercial) de uma maneira surpreendentemente simples e 
divertida. 

A proposta de aplicação da mágica baseia-se em quatro aspectos ou enfoques: 
experimental, conceitual, histórico e método científico - construção de modelos fisicos. 

2.1. Aspectos fimdamentais da proposta 

a) Enfoque experimental 

Célestin Freinet (1896 - 1966), ao elaborar suas Invariantes Pedagógicas (1964) [18], 
princípios escritos para orientar os professores interessados em sua proposta, escreveu: 

"Não são a observação, a explicação e a demonstração - processos essenciais 
da escola - as únicas vias normais de aquisição de conhecimento, mas a 
experiência tateante, que é uma conduta natural e universal." (Invariante no 11) 

"As aquisições não são obtidas pelo estudo de regras e leis, como às vezes se 
crê, mas sim pela experiência. Estudar primeiro regras e leis é colocar o carro a 
frente dos bois." (Invariante no 13) 

Enfoque experimental não significa de modo algum fornecer ao aluno um roteiro 
completamente fechado do que deve ser feito, mas sim dar liberdade ao aluno para experimentar, 
escolher caminhos diversos, mesmo que estes não levem aparentemente a lugar algum. O erro 
deve ser encarado como parte integrante do processo de aprendizagem. A tendência e.m se 
fornecer roteiros fechados não é uma exclusividade de professores do Ensino Médio, podendo 
ser encontrada até mesmo em cursos universitários. 

b) Enfoque conceitual 

Pelo menos no início de um tópico, sugere-se que o enfoque seja qualitativo, pois 
conceitos fisicos não são compreendidos em profundidade pela mera aplicação de fórmulas, mas 
sim pela construção do conhecimento, utilizando para tal a experimentação, a argumentação e o 
embate de idéias. Deve ser realizado de tal forma que os alunos percebam as relações 



quantitativas mesmo antes da utilização de algorítmos. Neste trabalho, um questionário 
conceitual foi aplicado após breve discussão ao final da mágica "Estaca Mortal", revelando 
conceitos pouco elaborados por parte dos alunos a cerca do experimento em questão, e cujos 
resultados serão analisados no próximo capítulo. 

"Conheço a tendência do espírito humano para fazer seja o que for antes de 
pensar. É claro que nenhum de nós espera conseguir nada sem trabalho. 
Sabemos todos que aprender um pouco de ciência exige um esforço intelectual 
considerável, e tenho a certeza de que estamos prontos a isso para avançar na 
nossa disciplina. Mas esforço intelectual não é igual a pensamento. E aqueles 
que, com grande custo, adquiriram o hábito de se aplicar a sua tarefa 
consideram muitas vezes mais fácil aprender uma fórmula do que dominar um 
princípio. Irei esforçar-me aqui em mostrar-vos, e ireis verificá-lo mais tarde, 
que os princípios são férteis em resultados, enquanto os resultados isolados são 
estéreis. Aquele que aprendeu uma fórmula está a mercê da sua memória, mas 
aquele que dominou um princípio pode manter o seu espírito isento de 
fórmulas, sabendo que, no momento desejado, pode fabricar tantas quantas 
forem necessárias." (James Clerk Maxwell) [19] 

Entretanto, a ciência de um modo geral, e em particular a física, expressa-se através da 
matemática. Quando diferentes modelos concorrem para a explicação de um dado fenômeno, a 
matematização, ou seja, a quantificação é de fundamental importância para se saber qual deles é 
mais apropriado para descrever o fenômeno. Como exemplo disso, essa questão será trabalhada 
na construção do modelo do "Estaca Mortal". Idéias expressas em linguagem comum são de um 
modo geral passíveis de ambigüidade. Na expressão de Galileu Galilei: 

"A ciência está escrita neste grande livro colocado sempre diante de nossos 
olhos - o Universo - mas não podemos lê-lo sem aprender a linguagem e 
entender os símbolos em termos dos quais está escrito. Este livro está escrito na 
linguagem matemática." [20] 

Assim, o que se sugere, não é uma física com ausência de matemática, mas sim uma 
física que não se confunda com ela. 

c) História da ciência 

Ao mesmo tempo é importante estar atento a aspectos históricos do ensino da física. Um 
ponto de destaque refere-se a valorização do conceito físico do aluno, que mesmo estando 
errado, é o ponto de partida para o processo de mudança conceitual, que se faz pelo processo 
histórico de construção deste conceito. É importante observar que a superação desta etapa não 
pode ser realizada por superposição de idéias (as do professor sobre as do aluno), mas por 
transformação da idéia do aluno. O aprendizado da ciência é um processo de transição da visão 
intuitiva, de senso comum, pela visão de caráter científico construída pelo aluno como produto 
do embate de visões. É preciso fazer com que ele construa, em pouco tempo, as idéias que 
muitas vezes custaram anos para serem estruturadas. A vantagem do professor é que ele já sabe 
(ou deveria saber) a sequência de raciocínio que levou o conceito a se modificar. Daí a 
importância do mapeamento inicial que o professor deve realizar na turma para que possa traçar 
a estratégia mais adequada para que haja a mudança conceitual pretendida. Tal mapeamento 
pode ser realizado através da aplicação de um questionário logo após a aplicação do 
experimento, procedimento este realizado por nós na aplicação em sala de aula do "Estaca 
Mortal". 



d) Método cientifico - construção de modelos fisicos 

Uma das primeiras coisas que os alunos precisam saber sobre ciência é o método 
cientifico - o procedimento pelo qual os cientistas fazem muitas vezes as suas descobertas. O 
método cientifico, extremamente eficaz em obter, organizar e aplicar o novo conhecimento, é 
caracterizado essencialmente pelas seguintes etapas: 

1. Reconhecer um problema. 
2. Desenvolver hipóteses. 
3. Predizer as conseqüências desta hipótese. 
4. Realizar experimentos para testar as predições. 

Um passo fundamental no estudo de um fenômeno natural consiste em fazer abstração 
de grande número de fatores não essenciais, concentrando a atenção apenas nos aspectos mais 
importantes. O julgamento sobre o que é ou não importante já envolve a formulação de modelos 
e conceitos teóricos. 

Uma nova teoria representa em regra uma generalização da antiga, estendendo-a a um 
domínio mais amplo, mas contendo-a muitas vezes como caso particular ou caso limite, válido 
aproximadamente no domínio anterior. 

Até as leis da Natureza que são sistematicamente confirmadas por diversas experiências 
não são absolutamente certas. Podem haver novas circunstâncias nunca antes examinadas - em 
que até as nossas alardeadas leis da Natureza caem por terra e, por mais válidas que possam ser 
em circunstâncias comuns, necessitam de correção. 

Há muita coisa que a ciência não compreende, muitos mistérios que ainda devem ser 
resolvidos. O que há de errado em admitir que não se sabe algo? O papel tanto do cientista, como 
do professor deve ser desmistificado, pois só assim se terá o ambiente propício para o diálogo 
construtivo entre cientistas, professores e a sociedade. O professor ao se deparar com uma 
questão em aberto formulada por um aluno poderia responder: "Talvez ninguém saiba. Quando 
você crescer, quem sabe seja a primeira pessoa a descobrir tal coisa.", ao invés de tentar ludibriá- 
10. 

2.2. Como implementar a proposta? 

A proposta pode ser implementada no ensino da fisica de diversas formas. Ao iniciar o 
ano letivo sugestões de atividades podem ser levadas aos alunos para que possam ser discutidas e 
modificadas, estabelecendo junto com eles a forma de apresentação dos trabalhos, a divisão em 
grupos, o estabelecimento de prazos, o critério de avaliação, e a forma de acompanhamento ao 
longo do ano. O importante é que cada aluno se sinta motivado a fazê-lo não pela nota, mas pela 
realização pessoal de estar fazendo algo realmente interessante. Tal idéia está em acordo com o 
que consta nas Invariantes Pedagógicas [21], de Célestin Freinet: 

"A criança e o adulto não gostam de imposições autoritárias." 
(Invariante no 4) 

"Ninguém gosta de fazer determinado trabalho por coerção, mesmo que, em 



particular, ele não o desagrade. Toda atitude coerciva é paralisante." 
(Invariante no 6) 

A proposta completa de aplicação da mágica no ensino da física é composta por seis 
etapas: realização da mágica, promoção de debates, aplicação do questionário, realização de 
outros experimentos, exposição teórica, e Expomágica, conforme descritos a seguir: 

Realização da Mágica 

A mágica tem um papel fundamental como agente estimulador da curiosidade, assim 
sendo, uma vez realizada pelo professor no início de um tópico, passa-se a estudar os conceitos 
físicos envolvidos com o objetivo de desvendá-la. Na sua realização é importante estar atento 
aos tópicos ou normas de segurança que devem ser seguidos à risca tanto pelo professor como 
pelos alunos a fim de evitar acidentes. Como sugestão para a estratégia de ensino, uma vez 
colocadas de antemão pelo professor as normas de segurança que devem ser seguidas, não 
fornecer aos alunos os motivos de tal conduta. 

Promoção de Debates 

É notório o quadro atual de alunos desprovidos de lógica na argumentação, imaginação, 
senso crítico e curiosidade, dispostos a aceitar respostas inadequadas. Daí a importância 
fundamental do debate, onde o professor seria o mediador, alguém capaz de estimular o ato de 
refletir, levantar linhas de argumentação, criar e criticar com fundamentação. Um fato que muito 
preocupava Célestin Freinet era de que nas condições em que os alunos são postos em contato 
com a vida tornam-se incapazes de julgar, propor novas idéias, criticar artigos de jornais ou até 
mesmo compreendê-los. Muitas vezes não têm condições de escrever uma simples carta, redigir 
um relatório ou ainda tomar a palavra em uma reunião. O que mais incomodava Célestin Freinet 
era o fato de que esses jovens não se interessavam pelo momento político em que viviam, do 
qual eram parte integrante e vítimas inocentes. 

Nessa etapa, recomendamos especial atenção a exploração das normas de segurança, ou 
seja, os alunos devem ser estimulados a responder os porquês de cada uma delas, evitando desta 
forma o dogmatismo, do tipo "é porque é". O debate, além de ser um tópico importante pelo 
motivo já colocado, é uma ótima oportunidade para que o professor promova discussões 
interessantes a cerca da sutileza inerente a diversos conceitos físicos pouco compreendidos pela 
maioria dos alunos, como por exemplo, a diferença entre peso e massa, velocidade e aceleração, 
quantidade de movimento e energia cinética, temperatura e transmissão de energia térmica, etc. 

O conhecimento de história da ciência por parte do professor, principalmente no que se 
refere ao tópico refererido é de fundamental importância à promoção do debate, já que permite a 
escolha de experimentos adequados, linhas de argumentação consistentes, que permitam que o 
professor leve ao aluno de forma "natural" a mudança conceitual pretendida, ao invés de impô- 
la, evitando dessa forma o que frequentemente ocorre com grande parte dos alunos, que 
apresentam duas físicas, uma utilizada no dia-a-dia e outra para os bancos escolares. 

Como forma de implementar a discussão, a turma pode ser dividida em pequenos 
grupos de tal forma que a discussão seja estimulada entre seus integrantes, sendo a conclusão dos 
diferentes grupos colocada a público. O professor então poderia promover e mediar debates entre 
grupos dois a dois de tal forma que fossem capazes de argumentar entre si sobre os pontos 
conflitantes a cerca de suas conclusões. 



É importante frisar que o debate não deve ser entendido como um momento único 
promovido logo após a realização da mágica, mas como sendo parte integrante do dia-a-dia da 
sala de aula, ou seja, que deve se realizar antes e após a aplicação do questionário. 

Aplicação do Questionário 

A aplicação do questionário é de fundamental importância, pois permite que os 
conceitos fisicos pouco elaborados dos alunos sejam conhecidos, permitindo como já fora dito 
antes, um repensar pedagógico por parte do professor. 

Sugerimos que o questionário seja aplicado antes ou logo após o primeiro ciclo de 
debates com o objetivo de permitir ao professor perceber o grau de mudança conceitual por parte 
dos seus alunos. 

Realização de Outros Experimentos 

A realização de outros experimentos que abordem o mesmo conceito físico objeto de 
estudo tem por objetivo facilitar a sua compreensão por parte do aluno. O mesmo ocorre com 
variações de parâmetros em um mesmo experimento o que serve para enfatizar as grandezas 
fisicas mais relevantes na sua explicação. 

Aqui também é importante frisar que a realização de experimentos não deve ser 
entendida como um momento único, mas como sendo parte integrante do dia-a-dia da sala de 
aula. 

Exposição Teórica 

A exposição teórica a ser realizada no nosso entender deve enfatizar a construção de 
modelos físicos e conceitos teóricos; o entendimento do que é um sistema fisico isolado, ou seja, 
dos aspectos essenciais (grandezas fisicas) mais importantes para o grau de "realismo" 
pretendido; e principalmente de que a fisica não passa de uma tentativa humana de explicar os 
fenômenos da natureza. Além disso, deve ser capaz de permitir ao aluno testar a sua intuição, 
generalizar sua aplicação para outras situações com as mesmas características, permitindo dessa 
forma correlações entre áreas do conhecimento aparentemente desvinculadas. 

Expomágica 

No final do semestre ou ano, um trabalho poderia ser proposto, cada grupo de alunos 
seria responsável pela escolha de uma mágica que abordasse conceitos fisicos referentes a um 
dado tópico da matéria estudada, e uma vez apresentada na Expomágica (feira de ciências), os 
outros alunos teriam por tarefa desvendá-la utilizando para tal os conceitos fisicos estudados 
durante o ano. 



3. A Física Desmistificando as Mágicas 

3.1. Estaca Mortal 

3.1.1. Objetivos específicos 

Estaca Mortal visa explorar o conceito básico, porém nem um pouco intuitivo, do que 
é massa inercial, além das Leis de Newton, do Impulso, do Teorema do Impulso e do Principio 
de Conservação da Quantidade de Movimento. 

3.1.2. Descrição experimental 

Estaca Mortal é uma experiência em que uma estaca de madeira pontiaguda é golpeada 
em sua parte traseira por um martelo, estando esta inicialmente posicionada na horizontal 
próxima a região torácica do mágico ou de algum assistente. A segurança do experimento pode 
ser explicada pela 2a Lei de Newton. 

.L 1 

Fig. 1 - Esquema da experiência "Estaca Mortal". 

3.1.3. Fundamentação teórica 

A fundamentação teórica é de fundamental importância no aprendizado por formalizar o 
conceito, e desta forma permitir que um leque de outros fenômenos possa ser compreendido 
através da simples analogia. 

A partir da 2" Lei de Newton podemos provar que a velocidade final da estaca é 
aproximadamente nula quando a razão entre o tempo de choque e a massa da estaca é 
desprezível. 
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Fig. 2 - 3a Lei de Newton na experiência "Estaca Mortal". 

mas sendo IPl i 10"~ At i 10-' s e M > 6 kg, então 

Za Demonstração 

A partir da 2" Lei de Newton e do Princípio de Conservação da Quantidade de 
Movimento podemos provar que a velocidade final da estaca é aproximadamente nula quando a 
razão entre a massa do martelo e a massa da estaca é desprezível. 

Considerando o sistema martelo-estaca a força resultante que atua nesse sistema é nula, 
já que pela 3a Lei de Newton, a força que o martelo imprime na estaca é de mesmo módulo e 
direção, porém de sentido contrário ao da força exercida pela estaca no martelo. (forças internas) 
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3.1.4. Normas de segurança 

"Estaca Mortal" requer uma série de cuidados especiais que devem ser seguidos a risca 
a fim de prevenir a possibilidade de acidentes. Os tópicos ou normas de segurança descritos a 
seguir constituem uma ótima oportunidade para que o professor trabalhe junto à turma os 
conceitos fisicos envolvidos no experimento. 

O experimento não deve ser realizado com uma estaca cuja massa seja da ordem de grandeza 
da massa do martelo, pois assim assegura-se que a razão massa da estaca - massa do martelo 
seja desprezível; 
A ponta da estaca não deve estar demasiadamente afiada, pois assim assegura-se que a 
pressão sobre o corpo do mágico seja suportável; 
O mágico não deve estar localizado com as costas postadas a um obstáculo (ex.: parede), 
pois assim assegura-se que haverá margem para recuo de seu corpo, evitando que a força 
para desacelerar a estaca seja demasiadamente intensa; 
O mágico não deve estar deitado, pelo mesmo motivo mencionado acima, além do fato de 
neste caso haver a contribuição do peso da estaca; 
A estaca não deve ser empurrada, por aquele que a segura, em direção ao mágico. Ela deve 
apenas sofrer a ação do martelo, pois assim assegura-se que o tempo de interação entre o 
martelo e a estaca seja mínimo e por conseguinte tanto o impulso da força martelo-estaca, 
como a variação da quantidade de movimento da estaca sejam desprezíveis. 

Recomendações 

1. massa da estaca 2 12. massa do martelo 
2. área da ponta da estaca 2 0,25 cm2 (ex.: ponta em forma quadrangular de lado 0,5 cm) 
3. utilizar martelo de borracha, a fim de evitar a possibilidade de acidente, por ocasião do 

desencaixe do cabo da parte metálica do martelo. 



3.1.5. Aplicação nas escolas 

A aplicação em escolas do Ensino Médio da proposta de ensino da física através da 
mágica foi realizada em caráter experimental em duas escolas particulares da capital do estado 
do Rio de Janeiro: Colégio Santo Inácio e Colégio-Curso Tamandaré. É importante observar que 
em nenhuma delas, a proposta foi implementada em sua versão integral, tendo havido desta 
forma uma adaptação, já que na primeira não havia a possibilidade de alterar por demasiado o 
planejamento dos professores, e na outra, em virtude de sua forte característica preparatória para 
concursos militares. Além disso, não houve a possibilidade de aplicar a proposta em outros 
estabelecimentos de ensino conveniados a prática de ensino de física da UFRJ, em virtude da 
greve dos servidores e professores federais. 

O Colégio Santo Inácio (1905), tradicional estabelecimento de ensino da rede particular, 
foi um dos locais onde realizei durante um ano a prática de ensino de física, junto ao Prof. Sérgio 
Tobias da Silva. Neste local, no início do tópico sobre Leis de Newton em uma de suas turmas 
de primeiro ano do Ensino Médio durante o mês de agosto foi realizada a mágica "Estaca 
Mortal',, tendo sido alcançado o grau de motivação desejado. Logo após a realização da mágica 
em que o professor se colocou como "cobaia", foram mencionadas com especial atenção as 
normas de segurança que deveriam ser seguidas por aqueles que assim desejassem se submeter 
ao experimento sob supervisão atenta do professor. 

Nesta mesma época, porém em outra data, ocorrera um acidente de pequenas 
proporções, quando a cabeça do martelo (parte metálica) se soltara do cabo de madeira tendo 
atingido de raspão a cabeça de um aluno. Em virtude de tal contratempo, as normas de segurança 
foram revistas a fim de evitar que novos acidentes pudessem ocorrer, tendo sido sugerido a partir 
de então a utilização do martelo de borracha. A aplicação da proposta nessa turma foi abortada 
em virtude do contratempo. 

Em seguida estabeleceu-se um breve questionamento por parte do professor a respeito 
dos motivos pelos quais tais normas de segurança deveriam ser seguidas. Alguns alunos 3/ 
esboçaram em linhas gerais, mesmo com a terminologia incorreta, os motivos pelos quais tais* 
normas devem ser seguidas. 

Não houve a divisão em grupos conforme a proposta original, tendo em seguida os 
alunos preenchido o questionário referente a mágica "Estaca Mortal". 

A exposição teórica foi a tradicional, com menções à mágica de tempos em tempos, e a 
realização e análise de outro experimento, o lançamento de foguetões de água, e simulações com 
o Interactive Physics [22], onde os alunos puderam melhor compreender o conceito de inércia e 
a diferença entre velocidade e aceleração, confusão esta tão comum entre os alunos do Ensino 
Médio. Com este recurso em mãos os alunos puderam variar o valor de diversas grandezas 
físicas (massa, posição, velocidade inicial) dos corpos objetos de análise, sujeitando-os a ação de 
diferentes forças em situações como: plano horizontal, plano inclinado, pêndulo simples, 
colisões, etc. 

O Colégio-Curso Tamandaré (1952), tradicional colégio-curso preparatório as escolas 
militares, agrega alunos de classe média, e é o estabelecimento aonde atualmente leciono física. 
Neste local, no início do tópico sobre Impulso e Quantidade de Movimento, em uma de minhas 
turmas de segundo ano do Ensino Médio, durante o mês de setembro, apliquei o questionário 
conceitual logo após ter realizado a mágica "Estaca Mortal", e tendo abordado as normas de 
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segurança. Semelhantemente ao que ocorreu no Colégio Santo Inácio, foi alcançado o grau de 
motivação desejado. Em virtude do contratempo ocorrido anteriormente, o cuidado com a 
segurança foi redobrado, inclusive com a adoção do martelo de borracha, não tendo havido 
incidentes de qualquer natureza. 

3.1.6. Questionário 

Por que o mágico, ao ser golpeado pela estaca, não se machuca? 

Considere os elementos descritos abaixo. Quais são os fatores relevantes na preparação da 
mágica? 

(A) pessoa 
(B) ambiente 
(C) estaca 
@) martelo 
(E) pessoa + ambiente 
(F) pessoa + estaca 
(G) pessoa + martelo 
@I) estaca + ambiente 

(I) estaca + martelo 
(J) ambiente + martelo 
(K) pessoa + ambiente + estaca 
(L) pessoa + ambiente + martelo 
(M) estaca + ambiente + martelo 
(N) pessoa + estaca + ambiente + martelo 
(O) Outros fatores. Explique. 

Observação: 

pessoa: raça, sexo, idade, constituição física etc. Algum outro? 
ambiente: temperatura, luminosidade, umidade etc. Algum outro? 
estaca: material, dimensão, volume, massa, ponta etc. Algum outro? 
martelo: material, dimensão, volume, massa etc. Algum outro? 

Por que a mágica NÃO deve ser realizada com uma estaca cuja massa seja da ordem de 
grandeza da massa do martelo? 

Com o objetivo de aumentar o grau de segurança da mágica deve-se aumentar ou diminuir 
a velocidade de avanço da estaca? Explique. 

O que você sugere para aumentar o grau de segurança da mágica? 

massa da estaca 
massa do martelo 

diminuir manter aumentar 
O O O 

5. Por que o mágico NÃO deve se localizar com as costas postadas a um obstáculo (ex.: 
parede)? Explique. 

6. Por que o mágico NÃO deve estar deitado? 

7. Por que a estaca NÃO deve ser continuamente empurrada em direção ao mágico! 



3.1.7. Resultados 

1. Por que o mágico, ao ser golpeado pela estaca, ni3o se machuca? 

I aiisêacia de obstáciilos nas costas do má@o I força martelo-estaca "peqi~ena" 

I massa da estaca > massa do martelo I tatnarilio da estaca > tamanho do martelo 

I área da ponta da estaca "grande" 

Fig.3 - Respostas fornecidas por estudantes da la série do Ensino Médio do (a) Colégio Santo 
Inácio (RJ) - 34 estudantes e (b) Colégio-Curso Tamandaré (RJ) - 35 estudantes. 



2. Quais são os fatores relevantes na preparação da mágica? 

I estaca +martelo 

H estaca + ambiente + martelo 

I pessoa 

1 pessoa + estaca + ambiente + inartelo 
I Oiúros fatores. 

Fig.4 - Respostas fornecidas por estudantes da 1" série do Ensino Médio do (a) Colégio Santo 
Inácio (RJ) - 34 estudantes e (b) Colégio-Curso Tamandar6 0 - 35 estudantes. 

Observação (Colégio Santo Inácio): 

Em outros fatores, consta a resposta fornecida por dois estudantes que salientam a 
importância do atrito gerado pelas mãos do assistente que mantém a estaca na horizontal. 



3. Por que a mágica NÃO deve ser realizada com uma estaca cuja massa seja da ordem de 
grandeza da massa do martelo? 

I Porque o impacto da estaca sobre o iiiágico seria maior. 

I Porqiie o mágico se inacliilcaria. 

I Porque a razao aiire as massas não seria desprezível 

I Porque a força de resistência da estaca seria ineiior, e a força resiiltante seria inaior. 

I Oiitras respostas. 

Fig.5 - Respostas fornecidas por estudantes da 1' série do Ensino Médio do (a) Colbgio Santo 
hácio (RJ) - 34 estudantes e (ti) Colbgio-Curso Tamandar6 (RJ) - 35 estudantes. 



4. Com o objetivo de aumentar o grau de segurança da mágica deve-se aumentar ou diminuir a 
velocidade de avanço da estaca? O que você sugere para aumentar o grau de segurança da 
mágica? 

I velocidade da estaca dixnixiuir - xnassa da estaca aiuiiexitar - xiiassa do martelo diminuir 

I velocidade da estaca dixiiixiiiir - massa da estaca aiuiientar - massa do martelo aiunentar 

I velocidade da estaca dixnixiiiir - xnassa da estaca xiiatiter - xiiassa do martelo dixnixiiiir 

I velocidade da estaca aumentar - massa da estaca aiuiientar - massa do martelo dixiiiiiuir 

I velocidade da estaca dixnixiiiir - massa da estaca dimiriiiir - massa do martelo aiunexitar 

I velocidade da estaca dixnixiuir - xiiassa da estaca dixiiiuiiir - massa do martelo xiiaxiter 

I velocidade da estaca dixiiixiuir - xiiassa da estaca ditiiinuir - massa do martelo dixiiiniiir 

Fig.6 - Respostas fornecidas por estudantes da la série do Ensino Médio do (a) Colégio Santo 
Inácio OlT) - 34 estudantes e (b) Colégio-Curso Tamandaré - 35 estudantes. 



5. Por que o mágico NAO deve se localizar com as costas postadas a um obstáculo (ex.: 
parede)? 

I Para não ser hipraisado pela parede. 

I Para evitar que a força uoniial emyurre o mágico contra a estaca. 

I Para evitar a "graude" pressão por parte da ponta da estaca. 

I Para evitar iuna "gande" força desaceleradora. 

I Oiitras respostas. 

Fig.7 - Respostas fornecidas por estudautes da 1" série do Ensino Médio do (a) Colégio Santo 
Inácio (RJ) - 34 estudantes e (b) Coldgio-Curso Tamandaré (RJ) - 35 estudantes. 



6. Por que o mágico NÃO deve estar deitado? 

I Para evitar a coiitribuição do p eso da estaca sobre o mágico. 

I Para evitar a "grande" pressão por parte da ponta da estaca. 

1 Para evitar que a força iioniiaí empune o niágico conúa a estaca. 

I Para evitar uma "grande" força desacdmdora. 

I Para iião ser itnyrexisado p elo chão 

Oiitras respostas 

Fig.8 - Respostas fornecidas por estudantes da 1" série do Ensino Médio do (a) Colégio Santo 
Inácio (RI) - 34 estudantes e (b) Coldgio-Curso Tamandaré (RI) - 35 estudantes. 



7. Por que a estaca NÃO deve ser continuamente empurrada em direção ao mágico? 

I Para não acarretar rio aumento rio tanpo de iuteração do clioqi~e, e por comegiurite rio 

aiunento da força aplicada pela estaca sobre o rnágico. 

I Para rião acarretar rio alimento rio tanpo de interação do clioque, e p or corrjregiiirite no 

aiunerito da aceleração da estaca. 

I Porque caso houvesse algiun obstacido postado nas costas do rnágico, ele podexia se 

riiaclinc ar. 

I Outras respostas. 

Fig.9 - Respostas fornecidas por estudantes da 1" série do Ensino Médio do (a) ColBgio Santo 
Inácio (RJ) - 34 estudantes e (b) Colégio-Curso Tamandar6 (RJ) - 35 estudantes. 



4. Conclusões 

É importante observar de antemão que os resultados aqui obtidos devem ser encarados 
apenas como uma primeira tentativa de aplicação da proposta de ensino da fisica através da 
mágica em condições não-idealizadas. O formato de aplicaçgo dessa proposta com certeza pode 
e deve ser aperfeiçoado, uma vez que do ponto de vista de recurso didático motivador no ensino 
de fisica, esta se revelou um sucesso. Talvez seja pertinente explicar aqui o que entendo pelo 
termo "sucesso". Nos &as atuais em que é tão comum se deparar com turmas apáticas ou 
alienadas, que não nutrem o menor respeito pelos seus professores, conseguir um pouco de sua 
atenção, permitindo que assuntos sejam explorados de forma mais aprofundada, ao meu entender 
é ter obtido "sucesso7'. 

Em virtude de a proposta ter sido parcialmente aplicada (vide item 3.1.5), em apenas 
duas turmas, sem que evoluções da proposta pudessem ser experimentadas, os resultados aqui 
obtidos não devem ser generalizados. Ao analisar os resultados obtidos nos questionários 
respondidos pelos alunos das duas turmas, o que salta aos olhos é uma semelhança nas respostas- 
mesmo estando estas em tópicos de matéria distintos. 

Nas sete questões analisadas os alunos puderam revelar algumas confusBes conceituais 
(velocidade x aceleração e força x impulso), e o esboço de importantes teoremas e leis fisicas 
(Leis de Newton, Teorema do Impulso, e o Princípio da Conservação da Quantidade de 
Movimento). 

Na primeira questão, quando perguntados: "Por que o mágico, ao ser golpeado pela 
estaca, não se machuca?", os alunos das duas turmas revelaram como fatores primordiais, a 
relação existente entre as massas da estaca e do martelo (massa da estaca > massa do martelo), e 
a ausência de obstáculos nas costas do mágico que seria golpeado pela estaca. Ou seja, no 
primeiro caso, os alunos revelaram o esboço da Lei da ConservaçEio da Quantidade de 
Movimento, e no segundo, do Teorema do Impulso. A noção intuitiva da Lei da Conservação da 
Quantidade de Movimento não é de se surpreender, já que grande parte dos alunos pôde no seu 
dia-a-dia presenciar trombadas de corpos de massas distintas, revelando assim os seus efeitos. O 
esboço do Teorema do Impulso, revelado pelo entendimento de que a margem de recuo para o 
corpo do mágico possibihtaria um aumento do tempo para que a estaca fosse desacelerada, o que 
implicaria em uma diminuição da força necessária para que isso oconesse, faz supor que uma 
gama desses alunos tenham tido contato com a 2a Lei de Newton já na 8' série do Ensino 
Fundamental. 

Na terceira questão, quando perguntados: "Por que a mágica NÃO deve ser realizada 
com uma estaca cuja massa seja da ordem de grandeza da massa do martelo?", os alunos das 
duas turmas revelaram como fator primordial o fato de que neste caso o impacto da estaca seria 
maior, do que quando comparado com a situação anterior, onde a massa da estaca era maior do 
que a do martelo. Tal resposta s6 vem reforçar a resposta obtida na primeira questão quanto ao 
esboço da Lei da Conservação da Quantidade de Movimento. 

O mesmo ocorre na quarta questão, quando perguntados: "Com o objetivo de aumentar 
o grau de segurança da mágica deve-se aumentar ou diminuir a velocidade de avanço da estaca? 
O que você sugere para aumentar o grau de seguranoa da mágica?", os alunos das duas turmas 
elegeram com elevado grau de acerto: "velocidade da estaca diminuir - massa da estaca 
aumentar - massa do martelo diminuir". O que mais uma vez vem a reforçar a i&ia de um 
entendimento, mesmo que primitivo, da Lei da Conservação da Quantidade de Movimento. 
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Na quinta questão, quando perguntados: "Por que o mágico NÃO deve se localizar com 
as costas postadas a um obstáculo (ex : parede)?", elevado percentual de respostas dos alunos das 
duas turmas para: "Para não ser imprensado pela parede.", o que mais uma vez vem reforçar a 
idéia de margem de recuo para o corpo do mágico, o que possibilita um maior tempo para 
desaceleração por parte da estaca, o que implica em uma diminuição da força necessária para que 
isso ocorra. 

Na sexta questão, quando perguntados: "Por que o mágico NÃO deve estar deitado?", 
quase a metade dos alunos das duas turmas revelaram como fator preponderante: "Para evitar a 
contribuição do peso da estaca sobre o mágico.", o que revela a noção de força como sendo uma 
grandeza vetorial e a forma pela qual forças são somadas, ao menos na mesma dmqão, de forma 
análoga à soma algébrica. Outro aspecto que pode ser observado na resposta refere-se ao fato de 
que o aumento da forqa resultante resultaria em um aumento na velocidade da estaca no 
momento do choque, o que seria contrário ao que deveria ser feito para se aumentar o grau de 
segurança da mágica (vide quarta questão). 

Na sétima questão, quando perguntados: "Por que a estaca NÃO deve ser 
continuamente empurrada em dmqão ao mágico?", cerca de 70 % dos alunos das duas tunnas 
responderam que haveria um aumento no tempo de interação do martelo com a estaca, o que 
acat.lletaria em um aumento da fmça aplicada pela estaca sobre o mág~co, ou na aceleração da 
estaca durante o choque marteloestaca. Se analisamos o Teorema do Impulso, um aumento no 
tempo de interação marteloestaca implica diretamente em um aumento do impulso da força que 
o martelo imprime na estaca, o que ocasiona uma maior variagão na velocidade da estaca, ou 
seja, esta adquire maior velocidade após a interação com o martelo, o que deve ser combatido 
segundo a resposta fornecida pelos alunos na quarta questão, em que enfócam a diminuição da 
velocidade da estaca antes do choque com o mágico como um dos fatores importantes aliados à 
segurança do experimento. É importante observar que apesar dos alunos conseguirem esboçar o 
Teorema do Impulso, ainda assim estes confundem força com impulso de uma força e velocidade 
com aceleração. 

Na segunda questão, quando perguntados: "Quais são os fatores relevantes na 
preparação da mágica?", cerca de 70 % dos alunos das duas turmas souberam delimitar 
corretamente o sistema estaca-martelo, revelando desta fonna uma certa abstração em eliminar 
fatores não essenciais à explicação do fenômeno em questão, concentrando a atenção apenas nos 
aspectos mais importantes. 
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