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RESUMO 

 

O ensino de física tem sido um fator desafiador para o professor atualmente. Não se sabe o 

porquê de tantos problemas e rejeição por parte dos alunos à disciplina no Ensino Médio.  

Diante desses e outros desafios, neste estudo e pesquisa desenvolvemos uma proposta de 

alfabetização do ensino de física para as séries iniciais de modo a introduzir, desde o início da 

vida escolar do educando, os conteúdos de física, visando diminuir a deficiência, rejeição e os 

problemas enfrentados com o estudo da disciplina nos dias hodiernos. Para isso, utilizamos o 

Círculo de Cultura de Paulo Freire por meio do Tema Gerador para o estudo do conteúdo de 

física correlacionado com outras disciplinas, com essa metodologia sendo adotada em cinco 

etapas. Esta pesquisa, de caráter qualitativo, teve como objetivo analisar se a metodologia 

utilizada pode contribuir para o ensino de física desde os anos iniciais. Diante dos resultados 

apresentados, percebeu-se uma curiosidade e um interesse maior por parte dos alunos em 

aprender os conteúdos de física. O Círculo de Cultura facilita o diálogo entre aluno e professor 

diminuindo o distanciamento e modificando as relações entre ambos, trazendo o educando para 

mais perto do educador. Assim, a proposta torna-se uma ótima ferramenta para introdução do 

ensino de física nas séries iniciais, pois, além de ser um método que dispensa o método 

tradicional de ensino, colabora para que os educandos sejam participantes ativos no seu 

processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

Palavras-chave: Ensino de Física. Círculo de Cultura. Tema Gerador. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Physics teaching has been a challenging factor for the teacher today. It is not known why so 

many problems and rejection by the students to the discipline in High School. Faced with these 

and other challenges in this study and research we developed a proposal of literacy teaching 

Physics for the initial grades in order to introduce, from the beginning of the student's school 

life, the contents of Physics, aiming to reduce deficiency, rejection and problems faced with the 

study of discipline in modern day. For this, we use the Culture Circle of Paulo Freire through 

the Generator Theme to study the content of Physics correlated with other disciplines adopting 

this methodology through five stages. This qualitative research aimed to analyze if this 

methodology can contribute to the teaching of physics since the initial grades. In view of the 

presented results, it was noticed a curiosity and a greater interest on the part of the students in 

learning the contents of physics. The Culture Circle facilitates dialogue between student and 

teacher by reducing distancing and modifying the relationships between the two, bringing the 

student closer to the student. Thus, the proposal becomes a great tool for the introduction of 

physics teaching in the initial years. For, besides being a method that dispenses with the 

traditional method of teaching, it contributes to the students being active participants in their 

process of teaching learning.  

 

Keywords: Physics Teaching. Circle in Culture. Generator Theme. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante do avanço da ciência, principalmente em face das tecnologias, o ensino de 

Ciências Naturais tornou-se indispensável no meio escolar. O avanço foi tão grande que 

praticamente no último século se evoluiu mais do que no restante dos tempos. Conforme 

defendido por Paganotti e Dickman (2012), as práticas agrícolas, automóveis, 

telecomunicações, processos de produção industrial necessitam de conhecimento e aplicações 

científicas, pois se tornaram parte de nossas vidas. Assim, os alunos precisam compreender essa 

gama de informações, saber relacionar o que se aprende para compreendê-las, tornar acessíveis 

esses conhecimentos de forma estruturada para que possam explicar e resolver os problemas 

empíricos relacionados ao seu cotidiano. 

Ademais, com o avanço tecnológico, percebe-se a importância do estudo das ciências e 

concomitantemente da física para a formação pessoal no contexto de cidadania. Conforme 

previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais – PCNs (BRASIL, 1997, 

p. 57), o conhecimento em Ciências Naturais é um elemento indispensável na formação do 

cidadão, pois no mundo em que vivemos o conhecimento científico e a tecnologia são partes 

integrantes de quase todas as atividades cotidianas do ser humano, gerando influência no nosso 

estilo de vida e em nossas possibilidades de participação.  

No Brasil, o conteúdo de física está voltado prioritariamente para o Ensino Médio, 

conforme observa Bezerra (et al., 2009, p. 2-3), o qual afirma que na atualidade os conteúdos 

de física são apresentados somente a partir desse nível escolar, sendo que até esse período os 

alunos têm pouco embasamento conceitual, obtido no Ensino Fundamental, em Ciências. Ele 

enfatiza que os currículos tradicionalistas acadêmicos, apesar de algumas exceções, ainda 

prevalecem no Brasil. 

Conforme ainda alerta Bezerra (et al., 2009), é possível identificar que dentro do 

currículo de Ciências nos anos iniciais estão presentes os estudos de fenômenos das áreas das 

Ciências Exatas e da Natureza, o que pode ser utilizado para introduzir os conceitos básicos do 

ensino de física. Porém, na rede pública de ensino, principalmente, essa oportunidade tem sido 

pouco aproveitada, pois se apresenta uma carga horária pequena em comparação com a 

dimensão dos conteúdos que devem ser ministrados para compreensão dos fenômenos.  

A física tem sido uma das disciplinas mais desafiadoras para se ensinar no país. Nos 

últimos anos observa-se uma crescente rejeição pela matéria, conforme nos alerta Moreira 

(1983, p. 11) ao afirmar que “basta ter alguma familiaridade com o ambiente escolar 
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ou conversar com alguns alunos e professores para sentir que Física é considerada uma matéria 

difícil, a qual muitos alunos evitariam se pudessem”. De mesmo modo, Lima Junior (2013, p. 

2) afirma que “Física é uma das disciplinas com maior número de rejeição entre alunos do 

Ensino Médio, o que justifica os altos índices de reprovação e abandono”. Isso pode estar 

relacionado a uma série de fatores. Há ainda outros que vão mais além, chegando-se a se firmar 

um consenso de crise na ministração de ensino de física. Dentro dessa temática, Mozena e 

Ostermann (2008, p. 2) destacam tal consenso relatando que surgem movimentos, programas e 

outros eventos que buscam reduzir o desinteresse com relação à matéria em questão, tanto para 

aprendê-la como para ensiná-la, numa tentativa de modificar, remetendo aos desempenhos 

escolares insatisfatórios obtidos na área. 

Entretanto, como uma ciência tão importante para o desenvolvimento de uma nação e, 

consequentemente, fundamental para o ser humano, pôde chegar a esse patamar de desprezo e 

reprovação? O que fazer para diminuir esse problema? Qual a parcela de contribuição que os 

professores que lecionam essa matéria têm neste processo? Indagações como essas se mostram 

necessárias a fim de se refletir sobre a forma de se ministrar essa disciplina e também 

questionar: qual seria o momento certo de introduzir a disciplina na escola? A carga horária 

reservada atualmente para a área é satisfatória para alcançar o resultado satisfatório? 

Para se ter uma ideia do problema, a carga horária em média no país gira em torno de 

duas aulas semanais de 60 minutos. Infelizmente, a situação em alguns estados ainda é mais 

grave: em Rondônia, por exemplo, a carga horária diminuiu um pouco mais, passando de 120 

minutos para 90 minutos por semana no Ensino Médio, conforme prevê a Portaria 1702/2016 

da Secretaria de Educação do Estado de Rondônia – SEDUC-RO.  

Isto demonstra que o problema de ensino de física pode se agravar ainda mais, pois, 

além da carga horária insuficiente para alcançar a demanda do saber de ensino de física, há o 

problema do déficit de professores formados em física lecionando a disciplina no país, caso de 

professores formados em disciplinas como Matemática; há, também, o problema da formação 

insuficiente do docente para uma prática pedagógica acurada. 

Paralelo à falta de professores formados na área, ressalta-se a forma como ela vem sendo 

ministrada. A grande maioria dos profissionais ainda usa a velha forma de ministrar a aula de 

forma tradicional, centrada apenas em fórmulas matemáticas, que o aluno precisa decorar, e 

não geram uma aprendizagem significativa da ciência. Além disso, falta tanto didática quanto 

compreensão dos processos de ensino-aprendizagem pelos professores de física, ou seja, a 

maioria dos professores da disciplina sabem os conteúdos, mas não sabem ensinar os alunos. 

Querem ensinar física com base na lógica das ciências exatas sem contextualizar com a 
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realidade cultural dos alunos. Corroborando essa observação, Lorenzetti (2005, p. 7, apud 

OVIGLI e BERTUCCI, 2009) afirma que as práticas pedagógicas utilizadas pelos docentes 

devem favorecer uma aprendizagem significativa embasada pelo conhecimento dos 

procedimentos e da matéria a ser ensinada e que possam contradizer o ensino atual que norteia 

toda a conjuntura escolar com um viés retrógrado, fora do contexto do educando, sem contexto 

histórico e crítico.  

As práticas pedagógicas dos profissionais geram muitas reflexões e debates com relação 

à didática adotada, o que tem provocado muitas críticas e sugestões de mudanças. Dentro da 

perspectiva do ensino de física e considerando as dificuldades de aprendizagem, Mourão (et al., 

2008, p. 4) afirma que o problema, além da tardia apresentação pelo fato de a disciplina ser 

ensinada só no Ensino Médio, é que isso é feito sem nenhuma relação com o ambiente vivido 

pelos alunos, fugindo de sua realidade e do seu cotidiano, o que se soma negativamente a uma 

linguagem muito complexa utilizada nos materiais didáticos e uma preparação inadequada e 

inapropriada dos professores. Com isso, os alunos veem a disciplina aplicada longe do seu 

cotidiano e não conseguem relacioná-la com a sua realidade, apresentando obstáculos tanto no 

entendimento da disciplina quanto para de fato se gostar dela. 

Não obstante isso, a superficialidade dos conteúdos também é motivo de preocupação, 

pois todo o conteúdo ou conhecimento de física é depositado numa didática nada adequada ao 

ensino. Diante disso, Bonando (1994) diz que o ensino de Ciências de Natureza tem sido muito 

superficial e o professor, muitas vezes, transcreve na lousa listas de exercícios para as crianças 

estudarem para as provas escritas, cabendo a elas decorar conceitos. 

Tal percepção tem gerado nos estudantes uma antipatia e certa resistência para estudar. 

No entanto, isso poderia ser diferente caso se lançasse mão de metodologia e técnicas de ensino 

mais modernas, divergentes das usadas atualmente pela grande maioria, conforme destacam 

Gustafson e Rowell (1995, p. 263). Segundo eles, os professores de Ciências devem adotar 

novos métodos e técnicas que consigam atender aos novos desafios do ensino. No entanto, 

devem superar métodos pedagógicos tradicionais muito comuns que são adotados 

hodiernamente. 

Destarte, além de todos esses problemas elencados, o ensino de física não é ministrado 

nas primeiras séries do Ensino Fundamental de forma regular como disciplina, tal como 

acontece com Matemática, Língua Portuguesa, Geografia, entre outras. No Ensino 

Fundamental, os alunos comumente se relacionam com a Física por intermédio de Ciências, 

principalmente no último ano do Ensino Fundamental, atualmente 9º ano, junto com os 

conteúdos de Química.  
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Também é importante observar que nessa etapa a maioria das aulas não é ministrada por 

profissionais formados nas áreas de Química e Física. Pelo contrário, é ministrada por 

professores formados em Ciências Biológicas ou Biologia. Corroborando esse fato, Paganotti e 

Dickman (2012) afirma que os obstáculos para o ensino dos conteúdos de física ficam bem 

patentes pelo fato de que de forma geral são os professores de Biologia que ensinam física no 

último ano do Ensino Fundamental.  

Já no Ensino Fundamental I no ciclo das séries iniciais do 1º ao 5º ano, embora 

intrínsecos nos PCNs, os conteúdos são abordados juntamente com outros temas e disciplinas 

tais como Astronomia, Biologia e Química, implicitamente com conteúdo sobre ambiente, ser 

humano e saúde e recursos tecnológicos nas Ciências Naturais para se alcançar o estudo dos 

fenômenos da natureza em geral. Conforme reitera Silva (et al., 2014, p. 53), as Ciências 

Naturais como uma disciplina do Ensino Fundamental têm em sua conjuntura ramificações com 

várias disciplinas para abrangência e entendimento sobre variados estudos, tais como: universo, 

espaço, tempo, matéria, ser humano, vida, bem como seus processos e transformações. 

Apesar de haver uma intenção, ainda que tímida, não se aborda de forma significativa 

nas salas de aula nos anos iniciais e nem nas finais do Ensino Fundamental. Dentre os vários 

problemas que contribuem para esse problema, Longhini (2008, apud VIECHENESKI e 

CARLETTO, 2013, p. 215) destaca dificuldades dos docentes com os conteúdos da disciplina, 

uso restrito do livro didático, pela formação dos docentes em outras áreas tais como biologia, a 

ênfase no conteúdo desta disciplina e pouca experimentação.  

Isto pode estar atrelado à formação dos professores que ministram a disciplina e não têm 

muita intimidade com a matéria, o que é corroborado por Ramos e Rosa (2008, p. 215, apud 

VIECHENESKI e CARLETTO, 2013), ao observarem: “o docente dos anos iniciais se sente 

incapaz e inseguro para proporcionar aos alunos uma aprendizagem significativa em ciências”. 

Assim, poderá ser possível dar um sentido maior aos estudos nos anos seguintes em que esses 

conteúdos se desintegram de uma abordagem geral e passam especificamente para o estudo dos 

fenômenos específicos da física.  

Diante disso, percebe-se, a partir da observação do que acontece nas salas de aula hoje, 

uma necessidade de mudança no ensino de física para que a disciplina possa ser mais bem 

aproveitada e consequentemente ter uma aceitação maior por parte dos estudantes, 

principalmente no Ensino Médio, em que o contato com essa ciência é maior.  

Um fator que pode ser preponderante para isso é inserir nos primeiros anos da vida 

escolar o conteúdo de física, mesmo que de forma superficial, porém sem perder o foco da 

disciplina. Além de ser importante para o desenvolvimento da criança, pode ser também para o 
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desenvolvimento de sua concepção crítica a respeito das tecnologias que vão aparecendo no 

decorrer do seu período escolar. Corroborando com esta ideia, Silva (et al., 2014, p. 54) afirma 

que os conhecimentos de física apenas no Ensino Médio destoam dos Parâmetros Curriculares 

que condicionam a criança como uma cidadã do futuro, assim como os jovens e adultos 

presenciam o surgimento das novas tecnologias e invenções, bem como fenômenos da natureza 

e, assim, precisam de uma formação crítica para atuar na sociedade moderna cada vez mais 

inovadora.  

Destarte, se for inserido com uma proposta de ensino bastante eficaz e atraente, acredita-

se que futuramente o aluno tenha mais interesse em estudar a disciplina e quando chegar no 

Ensino Médio passe a trocar a antipatia pela empatia que é necessária para continuar estudando 

a referida ciência. 

Diante dos desafios existentes para o ensino da referida disciplina no Ensino 

Fundamental e como nas séries iniciais o aluno se encontra num processo de alfabetização, uma 

forma oportunista e bastante proveitosa para inserir a disciplina seria alfabetizá-lo por meio da 

mesma. Para isso, seriam utilizados temas de física inseridos nos Parâmetros Curriculares e 

fenômenos da natureza presentes no ambiente em que se encontra o aluno, como, por exemplo, 

eletricidade, calor, movimento, os astros, dentre outros. Nesse contexto, defendem Rosa & 

Perez (2007 apud Viecheneski & Carletto, 2013, p. 217) que a criança tenha possibilidade de 

se relacionar e conviver com os fenômenos da natureza que se manifestam frequentemente pela 

experimentação, de testes, questionamentos, crítica, confrontando-as de modo empírico e 

estabelecendo relações que possam compreender o mundo científico. 

Com isso, teríamos não só a inserção da disciplina desde as séries iniciais como também 

uma proposta de alfabetização diferente do uso comum, que auxiliaria no entendimento dos 

fenômenos da natureza vivenciados pelos alunos. Consequentemente, poderia contribuir para a 

problemática da rejeição dos conteúdos de física na jornada futura dos estudantes. 

Portanto, este projeto tem por objetivo desenvolver uma proposta de alfabetização do 

ensino de física para o Ensino Fundamental I, pela observação dos fenômenos da natureza 

vivenciados em seu ambiente escolar, familiar, bem como os temas inseridos nos livros de 

ciências e referenciados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. Busca-se, nesse sentido, 

identificar uma metodologia de ensino-aprendizagem que contribua nos processos de 

alfabetização com temas relacionados aos conteúdos de física para introduzir os alunos do 1º 

ao 5º ano do Ensino Fundamental no ensino de física por meio de temas identificados visando 

despertar neles a curiosidade pedagógica e um melhor entendimento dos fenômenos físicos. 
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Assim, espera-se identificar um ou mais temas geradores de física que possam ser 

trabalhados de forma integrada com pelo menos três disciplinas. Desenvolver um método de 

alfabetização e letramento para o ensino de física no 5º ano do Ensino Fundamental pelo uso 

desse(s) tema(s) gerador(es). Aplicar a metodologia do Círculo de Cultura utilizando a 

metodologia dialógica para o ensino de física no 5º ano do Ensino Fundamental baseado no(s) 

tema(s) gerador(es) escolhido(s). 

A metodologia da pesquisa é de caráter qualitativo, que é, segundo Terence e Escrivão 

Filho (2006), um método que contribui para identificar e explorar os significados dos 

fenômenos estudados e construir interações que contribuam para estabelecermos compreensão 

sobre a variedade e a profundidade dos fenômenos estudados. Assim, a metodologia utilizada 

busca qualificar o que é mais viável para que o educando possa alcançar o ensino adequado de 

modo a conseguir absorver os conteúdos ensinados. 

Nesse sentido, o procedimento de pesquisa ocorreu de forma participativa. Para Terence 

e Escrivão Filho (2006), uma pesquisa participante caracteriza-se como um modo de 

observação em que o pesquisador se identifica com o grupo pesquisado, com o objetivo de 

compreender o problema a partir da perspectiva do sujeito ou grupo estudado. Nesta pesquisa 

foram adotados os pressupostos teóricos do Círculo de Cultura de Paulo Freire, constituído em 

três momentos distintos e dividido em cinco fases ou etapas, para conhecer a percepção dos 

alunos sobre determinado fenômeno físico.  

O Círculo de Cultura é uma ferramenta de aprendizagem em que os alunos são colocados 

em círculo e um coordenador os orienta por meio de estratégias que permitam codificar e 

decodificar suas realidades e, assim, retirar temas que possam ser estudados pelos participantes. 

Nessa metodologia de ensino não há um professor que detenha exclusivamente o conhecimento, 

ou que seja um mero transmissor, mas um diálogo em que todos são colocados num mesmo 

patamar de ensino, em que são compartilhados esses conhecimentos adquiridos de forma 

empírica e cultural dos membros do círculo para desenvolvimento do conhecimento. Todos 

podem participar e ficam à vontade para expor suas contribuições e também aquilo que 

pretendem dialogar sendo o sujeito ativo do processo de ensino-aprendizagem. 

No entanto, para aplicação do Círculo de Cultura na pesquisa, buscou-se retirar do 

diálogo deles temas que sejam compatíveis com o estudo do ensino de física. Assim, averiguou-

se quais temas estavam de acordo com os conteúdos previstos dentro da escolaridade deles. 

Depois, foi trazido um tema sobre energia que poderia ser estudado por eles e, assim, discutido 

para que pudessem ampliar o conhecimento sobre essa temática. Essa forma de pesquisa se 
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caracteriza em buscar extrair dos alunos temas que sejam trabalhados, para ampliar o 

conhecimento em sala de aula, numa abordagem qualitativa.  

A turma em que se aplicou o procedimento foi o 5º ano da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Professor José Francisco dos Santos, na cidade de Ji-Paraná, Estado de 

Rondônia. A pesquisa foi feita por meio de encontros na forma de aulas e foi avaliada de forma 

dialógica, com a realização de Círculos de Cultura com o professor pesquisador introduzindo 

os questionamentos.   

A aplicação da metodologia será dividida em duas formas: momentos e fases. Os 

momentos serão distribuídos observando-se três propósitos: Pesquisa Temática, Tematização e 

Problematização. As cinco fases serão divididas de acordo com o momento em que se encontrar 

a aplicação da metodologia, na seguinte forma: levantamento das palavras relacionadas ao 

contexto da física do universo da cultura e identidade da criança, escolha de temas geradores 

para o ensino de física,  criação de situações existenciais do grupo com as palavras geradoras 

do contexto de física,  elaboração de roteiros de pesquisa com as palavras geradoras por meio 

da pesquisa para ampliação do conhecimento e elaboração de cartazes, textos, figuras, 

portfólios e/ou jornais informativos. 

A participação do professor pesquisador se dá na forma de mediador entre um tema e 

outro, a fim de fomentar o diálogo e a reflexão de determinado tema e exposição do assunto 

que fora mencionado pelos alunos, o que conduzirá a uma melhor compreensão de determinado 

fenômeno ou evento físico outrora abordado. Essa forma de mediação vai ao encontro de uma 

das propostas de pesquisa participante, como relatam Brandão & Borges (2007, p. 57): “elas 

pretendem ser instrumentos pedagógicos e dialógicos de aprendizado partilhado; possuem 

organicamente uma vocação educativa e, como tal, politicamente formadora”. 

Os encontros serão divididos da seguinte forma: 

No primeiro encontro será feito um círculo com todos os alunos, em que o professor 

pesquisador se colocará entre eles na mesma posição do aluno, como mediador e controlador 

do diálogo, aprendendo junto com eles. Assim, introduzir-se-á o método por meio de um texto, 

e com isso serão observados, no diálogo, os eventos descritos pelos alunos em seu cotidiano, a 

fim de coletar o máximo possível de fenômenos que façam parte do universo do grupo e que 

poderão ser usados como temas geradores para alfabetização no ensino de física, sendo possível 

corroborar esses temas com outras áreas do saber para serem aplicados em encontros futuros. 

No segundo encontro se introduzem os temas geradores coletados no diálogo anterior 

e há abertura para possíveis intervenções de modo a aprimorar o diálogo entre eles sobre os 

fenômenos físicos descritos, a fim de contribuir para compreensão desses fenômenos e abordá-
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los de forma multidisciplinar, relacionando-os com situações vivenciadas pelos alunos no seu 

cotidiano. 

No terceiro encontro se propõem algumas atividades que busquem relacionar os temas 

geradores com situações cotidianas relacionadas à vivência dos alunos. Nessa etapa se usa a 

interdisciplinaridade para que possam trabalhar os temas de física concomitantemente com 

outras disciplinas usando as relações que cada tema tem com as diversas áreas do saber. 

No quarto encontro são propostas algumas atividades de pesquisa com o uso dos temas 

geradores para complementação do conhecimento. Também se utiliza da pesquisa desses temas 

com outras áreas do saber a fim de relacioná-los à realidade do grupo e propor alternativas que 

busquem ampliar as etapas da alfabetização sobre os fenômenos físicos. Essa etapa é importante 

para avaliar diagnosticamente o entendimento que cada aluno está tendo para intervir casa ainda 

haja alguma dúvida. 

No quinto encontro sugerem-se atividades ilustrativas de complementação e exposição 

dos temas abordados buscando otimizar o método de alfabetização. Com isso, demonstrar-se-

ão todos os temas geradores trabalhados, revisando alguns tópicos com que os mesmos 

dialogaram nos encontros anteriores e compartilhando os saberes adquiridos por eles com 

relação ao Tema Gerador e suas correlações com as disciplinas transversalizadas. Além disso, 

servirá como finalização do método de modo a exteriorizar o entendimento, compreensão, 

assimilação do grupo com relação aos conteúdos trabalhados.   

A organização da dissertação encontra-se organizada em seções e, dentro de cada seção, 

os itens que ajudam o leitor a identificar os temas trabalhados. A seção 2 da fundamentação 

teórica inicia-se com os pressupostos teóricos relacionados com o ensino de física nos anos 

iniciais. Fundamenta-se também a necessidade de alfabetização para o ensino de física com 

base em temas geradores relacionados aos fenômenos físicos. Consequentemente, há uma 

abordagem dos temas geradores. Por conseguinte, o capítulo 7 fundamenta-se sobre quais temas 

da física estão presentes no Ensino Fundamental.  

Na seção 3 da elaboração do produto há uma descrição explicativa acerca de como o 

produto foi construído. Para isso foi feito um relato demonstrando como ocorreu o 

procedimento para construção do produto de modo a identificar os temas para o ensino de física 

que estão presentes no Ensino Fundamental e quais temas geradores podem ser selecionados 

para construção do produto educacional.     

Na seção 4 apresentamos como ocorreu a aplicação do produto educacional em sala de 

aula com a descrição dos encontros para levantamento dos temas, escolha dos temas, aplicação 



20 
 

dos temas, elaboração das atividades, amostra das atividades e avaliação final do desempenho 

dos alunos. 

Por fim, apresentamos as considerações finais refletindo acerca dos resultados que 

conseguimos alcançar, relacionando a introdução do ensino de física no Ensino Fundamental 

de forma multidisciplinar. Nas considerações, busca-se revelar que há certo desconhecimento 

por parte das autoridades e dos órgãos responsáveis por estabelecer a Base Nacional Comum 

de Educação e destacar a importância da introdução do ensino de física no Ensino Fundamental, 

pautada principalmente pelo uso das tecnologias aplicadas à educação. 

Vale apenas conferir os resultados deste estudo e pesquisa! 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Será iniciada esta sessão justificando a necessidade do ensino de física nos anos iniciais. 

Para fundamentar essa imprescindibilidade será mostrado um parâmetro do ensino de física nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental. Assim, serão especificados alguns problemas que 

dificultam a inserção dos conteúdos de física nessa etapa da vida estudantil. 

 

2.1 O ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Infelizmente, na maior parte do país o ensino de física propriamente dito inicia-se já no 

Ensino Médio. Acontece que no currículo da educação básica o ensino de física é apresentado 

aos estudantes de forma mais generalizada e como componente curricular específico somente 

no Ensino Médio.  

Para Cerri e Tomazello (2008), o ensino de conteúdos relacionados à física nas séries 

iniciais é pouco comum, o que pode estar associado às dificuldades nas metodologias e domínio 

dos conteúdos para abordar o tema em sala de aula. Vale ressaltar que o ensino de física, quando 

ela é ministrada nos anos iniciais, é feito de forma bastante artificial em Ciências e sem a 

profundidade dos conteúdos importantes para serem ministrados com maior ênfase. 

Porém, mesmo estando aquém do que se espera alcançar pela importância da área, 

principalmente nos dias atuais, não devem ser menosprezados os conceitos físicos presentes no 

conteúdo de forma implícita e sim incentivar os docentes que trabalham nesse período para 

valorizar o ensino de física demonstrando a importância que o estudo da área tem para a 

formação cidadã do indivíduo.  

Neste contexto, Rosa et al. (2007) nos alertam que “a ciência desenvolvida nas séries 

iniciais não deverá se eximir de abordar conhecimentos de física, por exemplo, se quiser um 

ensino que aproxime os conhecimentos científicos do mundo vivenciado pelos estudantes”.  No 

entanto, é fundamental para contribuir para a aceitação dos alunos por essa área de ensino. 

Assim, todo conhecimento a ser adquirido nos anos subsequentes depende da forma como ela 

é ensinada na vivência do aluno.  

Sobre as práxis do ensino de ciências, Damásio e Stefanni (2008) demonstra que estão 

presentes os conceitos básicos do ensino física para que se possam introduzir os conhecimentos 

dos fenômenos físicos desde o Ensino Fundamental. 

[...] os primeiros conceitos de física são, de fato, introduzidos nas séries iniciais, 

mesmo sem envolver explicitamente o nome física, já que tais conceitos são inseridos 



22 
 

na disciplina denominada ciências. Toda a aprendizagem desta área que os estudantes 

terão nos anos seguintes depende desta introdução realizada no começo do ensino 

fundamental (DAMÁSIO; STEFANNI, 2008, p. 2). 

 

Neste cenário, Zimerman e Evangelista (2005) alerta que o maior problema encontrado 

pelos professores da educação básica é a formação na área do magistério ou das licenciaturas 

em pedagogia sem grande habilidades e competências para o ensino dos fenômenos físicos por 

déficit curricular sobre o ensino de física nos cursos de formação de professores para a educação 

básica.  

 

Os docentes do Ensino Fundamental têm, em sua grande maioria, formação de Ensino 

Médio (cursos de magistério), ou mesmo quando têm (ou estão cursando) graduação 

em Pedagogia e têm a oportunidade de cursarem disciplinas como Ciências. Para o 

Início da Escolarização ainda não se motivam a ensinar os diversos conteúdos de física 

por sentirem-se inseguros devido à falta de conhecimento do conteúdo científico 

(ZIMMERMANN; EVANGELISTA, 2005, apud RODRIGUES; TEIXEIRA, 2011, 

p. 1).  

 

Outro fator predominante para essa problemática é o fato de alguns educadores, nesse 

período escolar, entenderem ser os conteúdos de física muito complexos para a faixa etária da 

criança nessa etapa, justificando assim a negligência em ensinar a disciplina nas séries iniciais, 

como ressaltam Rodrigues e Teixeira (2011).  

Ainda com relação à aplicação da física nas séries iniciais, uma pesquisa realizada por 

Rodrigues e Teixeira (2011) revela que, apesar de inúmeros documentos demonstrarem ser 

importante trabalhar a física, muitos professores ainda não o fazem: 

 

Com esta pesquisa pudemos constatar que os documentos que regem o ensino de 

ciências no Brasil consideram o ensino de física muito importante, mas observamos 

também que os docentes a consideram importante, embora muitas vezes não 

trabalhem seus conteúdos com os alunos (RODRIGUES; TEIXEIRA, 2011, p. 10). 

 

Assim, esses problemas supracitados têm gerado muitas preocupações quanto à 

formação dos educadores. Grande parte deles vem de uma formação ainda antiquada para 

ministrar esta aula, muitos nem tiveram uma formação adequada para o ensino de física dentro 

do contexto de Ciências. De modo que, como afirma Monteiro e Teixeira (2004):  

 

Isso tem implicado uma preocupação com a formação dos professores das séries 

iniciais a fim de que possam estar preparados, conceitualmente, metodologicamente 

e atitudinalmente, para, além de conhecerem o conteúdo que irão ensinar, serem 

capazes de preparar e dirigir atividades significativas para seus alunos (MONTEIRO; 

Teixeira, 2004, p. 7) 

. 
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Em resumo, Silva et al. (2014, p. 59-60) abordam essa problemática sobre a formação 

dos professores da seguinte maneira: 

 

[...] o problema do ensino de física e no mais geral, ciências nos anos iniciais, gira em 

torno da formação inicial e da falta de formação continuada dos profissionais que 

atuam nesse nível de ensino. Outro fator que deve ser discutido é a polivalência 

conferida a esses professores, já que eles deverão ter conhecimentos em várias áreas 

do saber e, muitas vezes, nota-se que alguns saberes são omitidos, como no caso das 

ciências na qual se evidenciou uma visão reducionista privilegiando-se os elementos 

biológicos. Uma situação alarmante no ensino de física nos anos iniciais é a falta de 

preparo desses docentes, já que 90% deles não tiveram disciplinas que abordavam 

física (ou como ensiná-la) em sua formação superior, dessa maneira os professores 

contam somente com a experiência de formação do Ensino Médio, que possui 

abordagens diversas para uma faixa etária diferente, como conteúdos e conhecimentos 

para lecionar nos anos iniciais (SILVA et al., 2014, p. 59-60). 

 

A introdução do ensino de física desde as séries iniciais do sistema formal de 

escolarização deveria ser privilegiada a fim de aprimorar o aprendizado nos anos subsequentes. 

Para Colombo Junior (et al., 2012):  

 

O ensino de ciências nos anos iniciais é de extrema importância na vida das crianças, 

visto que nesta fase a curiosidade e a motivação em descobrir o “novo” encontram-se 

mais aguçadas. Crianças são naturalmente curiosas, e esta curiosidade quando bem 

trabalhada certamente gera amor. Trabalhar o ensino de ciências com as crianças pode 

significar a oportunidade de compreensão do mundo em que vivem (COLOMBO 

JUNIOR et al., 2012, p. 494). 

 

Por outro lado, Mourão (et al., 2008, p. 3) destaca que o ensino de física pode começar 

desde o nascimento quando a criança brinca, observa e manipula os objetos e que a escola não 

pode desprezar esse conhecimento, sendo necessário complementar e explicar a atividade 

diariamente. Neste mesmo rumo, Damásio e Steffani (2008) comenta que o ensino de física é 

importante se implementado desde a educação infantil para levar as crianças a ter o primeiro 

contato com os fenômenos físicos.  

 

[...] são nelas que os alunos tomam contato pela primeira vez com o conhecimento 

físico. E destacando que todo ensino e aprendizagem subsequente em ciências 

depende deste primeiro contato nas séries iniciais, aumentando a sua importância. 

Para os autores, tanto melhor “se este primeiro contato for agradável, se fizer sentido 

para as crianças” (DAMÁSIO e STEFFANI, 2008, p. 3). 

 

Corroborando com a ideia da inserção de física nas séries iniciais em Ciências, 

Nascimento e Barbosa – Lima (2006) destaca “o ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental tem grande importância na vida dessas crianças, pois é na infância que a 
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curiosidade está mais aguçada e o interesse em descobrir é muito maior”. Para o autor, é a forma 

de levar a criança a compreender melhor o mundo em que vive. 

 

Ensinar ciências para crianças é dar-lhes a oportunidade de melhor compreender o 

mundo em que vivem. De ajudar a pensar de maneira lógica e sistemática sobre os 

eventos do cotidiano e a resolverem problemas práticos, desenvolvendo a capacidade 

de adaptação às mudanças de um mundo que está sempre evoluindo científica e 

tecnologicamente (NASCIMENTO, BARBOSA - LIMA, 2006, p. 2). 

 

Fracalanza (1986 apud VIECHENESKI et al., 2012) certifica que o ensino de ciências, 

onde se encontram presentes os fenômenos físicos, pode contribuir para a introdução do ensino 

de física na educação básica no Ensino Fundamental I: 

 

[...] o ensino de Ciências, além de permitir o aprendizado dos conceitos básicos das 

ciências naturais, conhecimentos, experiências e habilidades inerentes a esta matéria, 

e da aplicação dos princípios aprendidos a situações práticas, deve desenvolver o 

pensamento lógico e a vivência de momentos de investigação, convergindo para o 

desenvolvimento das capacidades de observação, reflexão, criação, formação de 

valores, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e ação 

(FRACALANZA, 1986 apud VIECHENESKI et al., 2012, p. 856). 

 

Com base nesses pressupostos, deve-se ter cuidado para não gerar um efeito contrário 

nos processos de ensino-aprendizagem do ensino de física. Isto porque as primeiras 

experiências podem ser bem-sucedidas se fizerem sentido para a criança. Caso não façam, 

poderá ser prejudicial para a produção do conhecimento escolar da criança. Neste sentido, 

Damásio e Esteffani (2008) alerta que se o ensino for de memorização de conceitos poderá 

obstruir a aprendizagem e tornará mais difícil eliminar a aversão deste aluno aos fenômenos 

físicos presentes no ensino de Ciências.  

Nesses pressupostos apresentados, acredita-se que os conteúdos de Ciências permitem 

explorar os fenômenos físicos para alfabetização no ensino de física nas séries iniciais. Numa 

perspectiva pedagógica e didática, acredita-se que pode melhorar os processos de ensino-

aprendizagem no ensino de Ciências. Neste sentido, Carvalho (2005) defende os conteúdos de 

Ciências, permitindo-se um tratamento multidisciplinar que contribui para facilitar a 

aprendizagem.  

 

[...] a introdução do ensino de física desde as séries iniciais do sistema formal de 

escolarização, como também que conteúdos desta área deveriam ser privilegiados, em 

relação aos da biologia e química, por entender que nos fenômenos físicos o tempo 

entre a ação da criança sobre o objeto e a reação desse objeto é bastante pequeno, o 

que favorece a criança a variar suas ações e observar imediatamente as reações do 

objeto (CARVALHO, 2005 apud RODRIGUES; TEIXEIRA, 2011, p. 2). 
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Neste cenário, percebe-se uma necessidade urgente de a educação escolar realizar uma 

revisão curricular nos conteúdos de Ciências nas séries iniciais para contemplar abordagens do 

ensino de física. Acredita-se que, dependendo da forma como for introduzido o ensino de física 

na educação básica, pode-se prejudicar o interesse do aluno e causar uma certa aversão e 

dificuldades em aprender os conceitos dessa matéria no contexto das Ciências Naturais. 

 

Como as ideias das crianças sobre o mundo que as rodeia são construídas durante os 

primeiros anos de escolarização, não ensinar ciências nessa idade significa ignorar 

esse processo, abandonando a criança a seus próprios pensamentos, privando-a de um 

contato mais sistematizado com a realidade (RODRIGUES; PINHEIRO; PILATTI, 

2009).  

 

 Portela e Higa (2007, p. 8) consideram importante o ensino de conceitos físicos desde 

o início da escolarização, de modo que os processos de ensino-aprendizagem de física na 

educação escolar dependem da forma como os conteúdos são introduzidos. Nos PCNs, destaca-

se a importância do ensino de ciências para que o aluno possa também aprender a ler e escrever.  

 

Desde o início do processo de escolarização e alfabetização, os temas de natureza 

científica e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por 

permitirem diferentes formas de expressão. Não se trata somente de ensinar a ler e 

escrever para que os alunos possam aprender ciências, mas também de fazer usos das 

ciências para que os alunos possam aprender a ler e a escrever (BRASIL, 1997, p. 62). 

 

Com base nas reflexões teóricas sobre a introdução do ensino física por meio dos 

fenômenos presentes no ensino das ciências naturais, nota-se que em muitos países várias 

discussões e reformas curriculares têm dado destaque à importância da prática experimental 

para o ensino de ciências desde as séries iniciais (ROSA; PEREZ, 2007). 

O crédito a essas práticas é dado, em grande parte, ao fascínio que a demonstração de 

alguns fenômenos traz às pessoas por meio da mídia ou feiras de ciências, como destaca 

Menezes (2008, p. 37). Neste rumo, reconhece-se que é imprescindível uma metodologia que 

seja atrativa e que possa satisfazer as prerrogativas para o aprendizado do aluno de Física, 

valendo-se de técnicas simples, porém objetivas e dinâmicas. 

  

As propostas de ensino que abordam atividades experimentais no ensino de ciências 

nos primeiros ciclos do ensino fundamental têm como principal objetivo “tornar esse 

ensino mais atraente para os alunos, a partir do resgate do gosto pela exploração, pela 

descoberta, pela curiosidade” (MONTEIRO; TEIXEIRA 2004, p. 67 apud 

PORTELA; HIGA, 2007, p. 4). 

 

  Nesse contexto da realização dos experimentos no ensino de ciências, Moreira (2003 

apud Rocha 2016, p. 39) alerta que os métodos e técnicas são fundamentais para os processos 
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de ensino-aprendizagem de ciências nas séries iniciais. Isto porque na infância e na adolescência 

a curiosidade é mais aguçada e há um interesse maior dos alunos em busca de novas descobertas 

para os conceitos físicos.  

 

Nada é pior (eu sei disso) do que quando acaba a curiosidade. Nada é mais repressivo 

que a repressão da curiosidade. A curiosidade gera amor. Ela nos casa com o mundo. 

É parte de nosso obstinado, estouvado amor por esse impossível planeta que 

habitamos. As pessoas morrem quando acaba a curiosidade. Pessoas têm que 

descobrir, pessoas têm que saber (SWIFT 1992, apud LIMA, 2002, p. 66).   

 

Nesses pressupostos apresentados, Dias; Santos e Barbosa (2011, p. 2) defendem que o 

ensino de física deve ser inserido a partir das séries iniciais como forma de alfabetização dos 

conceitos físicos na educação escolarizada.    

 

[...] a física deve ser inserida nas séries iniciais principalmente na alfabetização, 

submetidos a estudarem ciências naturais (física) e, com isso, motivamos os nossos 

futuros alunos a serem críticos, participativos e atuantes no mundo globalizado e a sua 

aprendizagem certamente será significativa, porque estará relacionando seu novo 

conhecimento com um subsunçor que ele já adquiriu fora da escola (DIAS, SANTOS; 

BARBOSA (2011, p. 2).  

 

Reforçando esse pensamento, é de grande valia também compreender que o ensino de 

física nessa fase deve ser ministrado de uma forma bem diferente do que seria no Ensino Médio 

ou na Educação de Jovens e Adultos: 

 

Ao ensinar ciências às crianças, não devemos nos preocupar com a precisão e a 

sistematização do conhecimento em níveis da rigorosidade do mundo científico, já 

que essas crianças evoluirão de modo a reconstruir seus conceitos e significados sobre 

os fenômenos estudados. O fundamental no processo é a criança estar em contato com 

a ciência, não remetendo essa tarefa a níveis escolares mais adiantados (ROSA; 

PEREZ, 2007 apud VIECHENESKI et al., 2012, p. 859). 

 

A ciência pode ser fonte de prazer caso possa ser concebida como atividade criadora. A 

curiosidade, a imaginação e a criatividade deveriam ser consideradas como base de um ensino 

congruente e significativo (RODRIGUES; TEIXEIRA, 2011). 

No entanto, se for trabalhado de forma errônea e principalmente sem uma metodologia 

que atraia os alunos, apenas com fórmulas e exercícios repetitivos, pode-se perder o gosto por 

esse campo do conhecimento bastante interessante e importante para o ser humano; pode-se 

perder a essência do estudante de compreender os fenômenos da natureza e sua ligação para a 

sua existência no planeta; pode-se perder a  possibilidade de desenvolvimento de novas técnicas 

importantíssimas, como, por exemplo, novas formas de produção de energia elétrica, 
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equipamentos eletrônicos e elétricos que auxiliem nos campos da medicina, comunicação, 

meteorologia, compreensão do universo, entre outros. 

Compartilhando esse pensamento, como disse Menezes (2004, apud DCE, 2008, p. 37) 

“com mais gente e menos álgebra, a emoção dos debates, a força dos princípios e a beleza dos 

conceitos científicos”.  

Enfim, acima de qualquer coisa, a inserção da física nas séries iniciais é de suma 

importância para o início da formação da criança no seu processo de cidadania de modo ativo: 

 

[...] é importante que os cidadãos sejam minimamente alfabetizados em Física para 

poderem compreender e formar sua própria opinião a respeito de temas controversos 

e relevantes, como o uso de energia nuclear ou o efeito estufa. Porém, o ponto central 

que norteia a inclusão do ensino da Física é a oportunidade de aprender a aprender 

que ela oferece às crianças (SCHROEDER, 2006, p. 31). 

 

Além disso, reforça-se a importância do ensino de física nos anos iniciais como 

contribuição na alfabetização da criança: 

 

[...] a respeito de alfabetização científica nas séries iniciais, para os autores, o ensino 

de ciências pode contribuir para o desenvolvimento da leitura e da escrita, mesmo 

antes que a criança saiba ler e escrever, reforçando que a alfabetização científica pode 

e deve ser desenvolvida desde o início do processo de escolarização (LORENZETTI; 

DELIZOICOV, 2001 apud PORTELA; HIGA, 2007, p. 4). 

 

Desse modo, é possível compreender que quanto antes a criança tiver contato com a 

ciência nas séries iniciais maiores serão as chances de sucesso de aprendizagem desses 

conteúdos nas séries seguintes. 

 

2.2 O ENSINO DE FÍSICA – CONCEITOS BÁSICOS DE FÍSICA  

 

A presente dissertação visa o ensino de física nos anos iniciais com a adaptação dos 

Pressupostos Metodológicos de Paulo Freire do Círculo de Cultura com base no uso de Temas 

Geradores de Física. Desse modo, os conceitos físicos que serão apresentados neste tópico 

consistem nos conteúdos da matéria que foram aplicados em sala de aula para aplicação da 

metodologia a título de exemplificação.  
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2.2.1 Grandezas Físicas 

 

Grandezas físicas são todas aquelas que aparecem nas equações que regem os 

fenômenos físicos. As mais utilizadas no cotidiano são: comprimento, massa e tempo. 

O procedimento para se medir grandezas físicas consiste em se estabelecer uma medida 

padrão e, em seguida, se determinar quantas dessas medidas padrões (ou múltiplos, ou 

submúltiplos dessas medidas padrões) são necessárias para se obter a mesma grandeza física 

que se quer medir. 

Para as medidas mais comuns do cotidiano as unidades padrões são o metro (para 

medida de comprimento), o segundo (para medida de tempo) e o quilograma (para medida da 

massa ou quantidade de matéria). 

As grandezas físicas são muito importantes para medição de alguns fenômenos físicos. 

Alguns são fundamentais para a compreensão de um fenômeno nas várias esferas como, por 

exemplo, a grandeza energia, que tem aplicação no campo macroscópico, microscópico e 

quântico. 

Medir uma grandeza física é fundamental para se estudar um fenômeno físico em que 

essa grandeza sofre alterações. Para Hewitt (2002, p. 29), as medidas são indícios de uma boa 

ciência e que também o conhecimento de algo está relacionado à capacidade que se pode medir 

disso. Dessa forma, conseguir medir algum fenômeno de forma eficiente é sinal de que se 

adquiriu o conhecimento apropriado sobre esse fenômeno. 

Pode-se classificar as grandezas físicas em escalares e vetoriais. As grandezas escalares 

ficam determinadas por um número com a unidade de medida, enquanto que as grandezas 

vetoriais ficam determinadas com um número com a unidade de medida e, além disso, com a 

indicação de uma direção e um sentido. Exemplos de grandezas escalares são o tempo e a massa, 

enquanto que exemplo de grandeza vetorial é o deslocamento de um ponto a outro no espaço.  

 

2.2.2 Posição, velocidade e aceleração 

 

Quando um corpo está em movimento, ele percorre, necessariamente, um certo 

caminho, que chamamos de trajetória. Se nessa trajetória escolhermos um ponto fixo e um 

sentido de crescimento das distâncias de um ponto da trajetória até esse ponto fixo, podemos 

definir a posição do corpo num certo instante por sua distância ao ponto fixo nesse instante.  

Se medirmos agora a posição de um corpo em vários instantes e dividirmos a variação 

da posição, chamada de ∆s, pelo intervalo de tempo, representado por ∆t, podemos obter sua 
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velocidade média em vários intervalos de tempo, ou seja, a rapidez média com que esse corpo 

se desloca. 

Ao se medir a velocidade média de um corpo em vários intervalos de tempo, pode-se 

verificar se essa velocidade média sofre ou não variação. Caso ela não varie, dizemos que o 

corpo não possui aceleração e, caso contrário, o movimento é dito acelerado. 

 

2.2.3 Força 

 

Já no século XVI, Galileu observou experimentalmente que quando um corpo percorre 

uma trajetória retilínea sem aceleração a força externa resultante atuando nele é nula. Com isso, 

temos que força é algo capaz de acelerar os corpos.  

 

Dizemos que a força age sobre o objeto, mudando a velocidade. Por exemplo: na 

largada de uma prova de Fórmula 1, uma força exercida pela pista sobre os pneus 

traseiros provoca a aceleração dos veículos. Quando um zagueiro segura o 

centroavante do time adversário, uma força exercida pelo defensor provoca a 

desaceleração do atacante. Quando um carro colide com um poste, uma força exercida 

pelo poste faz com que o carro pare bruscamente (HALLIDAY, RESNICK E 

WALKER, 2012, p. 91). 

 

Desse modo, pode-se definir, em linguagem comum, que Força é uma grandeza física 

que pode ser compreendida como um empurrão ou puxão de um corpo ou objeto qualquer.  

Destarte, a grandeza física Força é fundamental para a compreensão de alguns 

fenômenos físicos que necessitam da ação de uma força para que ocorram. Na natureza, 

qualquer modificação de algum fenômeno físico só será possível com a aplicação de uma força, 

inclusive no campo microscópico. Assim, por exemplo, a força aplicada pelas partículas de um 

gás nas paredes de um recipiente, durante as colisões, é responsável pela pressão interna do gás. 

 

2.2.4 Trabalho 

 

Se uma força é aplicada a um corpo e este entra ou já está em movimento, o efeito dessa 

força no corpo vai depender do intervalo de tempo na qual a força é aplicada ou, de forma 

equivalente, da distância que o corpo percorre durante a aplicação da força. 

Além disso, para efeito de movimento, obtém efeitos ou acelerações diferentes caso a 

força, que é uma grandeza vetorial, seja aplicada na mesma direção e sentido do movimento, 

do que se ela for aplicada de uma forma diferente. Por essa razão, define-se o trabalho realizado 

por uma força pelo produto da parte da força na direção do deslocamento pelo deslocamento. 
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Tipler e Mosca (2010, p. 169) definem trabalho realizado sobre um corpo como uma 

força que, quando aplicada, no ponto de aplicação provoque seu deslocamento, sendo o trabalho 

definido como o componente da força aplicada no sentido do movimento vezes a amplitude do 

movimento.  

Outro fator que deve ser considerado quando se conceitua o termo trabalho no campo 

da física se deve ao fato de confundir o termo num sentido mais vulgar e cotidiano, por exemplo. 

No senso comum, o conceito abrange um sentido divergente do que representa para o campo 

científico, pois que está associado mais a qualquer tipo de atividade ou esforço, seja ele físico 

ou mental, sem se preocupar se está exercendo movimento ou não.  

Halliday, Resnick e Walker (2012, p. 147) esclarecem o conceito de trabalho, 

importante para o campo da física, sem misturar o conceito em física com o conceito coloquial, 

diferenciando-os de forma bem simples: 

 

Note que não estamos usando a palavra "trabalho" no sentido coloquial, segundo o 

qual qualquer esforço, físico ou mental, representa trabalho. Assim, por exemplo, ao 

empurrar uma parede com força, você se cansa por causa das contrações musculares 

repetidas e está, no sentido coloquial, realizando um trabalho. Entretanto, como este 

esforço não produz uma transferência de energia para a parede ou da parede, o 

trabalho realizado sobre a parede, de acordo com nossa definição, é nulo 

(HALLIDAY, RESNICK E WALKER, 2012, p. 147). 

 

Assim, por exemplo, se a força exercida sobre um corpo não gerar o deslocamento do 

corpo, o trabalho realizado sobre o corpo, no contexto físico, é nulo. Desse modo, não haverá 

realização de trabalho, pois a força aplicada não transfere a energia para o corpo. 

 

2.2.5 Energia Cinética 

 

Por definição, a energia cinética de um corpo de massa m em um ponto de sua trajetória 

em que o módulo de sua velocidade v é dado pela metade do produto da sua massa pelo módulo 

de sua velocidade ao quadrado.  

Dessa forma, dois carros iguais, ou seja, de mesma massa, se deslocando um com o 

dobro da velocidade do outro, terão energias cinéticas diferentes, na proporção de 1 por 4. 

Também, dois carros com velocidade igual mas com massas diferentes, na proporção de 1 para 

2, terão energias cinéticas diferentes na mesma proporção da diferença de suas massas, ou seja, 

nesse caso, na proporção de 1 para 2. 

Como mencionado no item 2.2.4, o trabalho realizado por uma força num corpo em 

movimento faz com que haja alteração da velocidade do corpo, fato que expressamos dizendo 
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que o corpo possui aceleração. Dessa forma, vemos que há uma conexão entre trabalho e 

variação da energia cinética e pode-se demonstrar que esta conexão é direta, isto é, que o 

trabalho realizado pela força resultante atuando num corpo é igual numericamente à variação 

da energia cinética desse corpo. 

 

2.2.6 Energia Potencial 

 

Dentre os vários tipos de forças observadas na natureza, existem algumas que ocorrem 

a distância em uma grande região, como é o caso da força gravitacional, que atua em torno de 

todo o planeta Terra, exercendo sobre todo o corpo a sua volta uma força vertical e para baixo 

chamada de força-peso.   

Por outro lado, existem forças que, ao atuarem numa certa região, atuam de forma que 

o trabalho que elas realizam sobre um corpo que se desloca entre dois pontos quaisquer é sempre 

o mesmo, independente da trajetória empregada pelo corpo, como é o caso da força elástica da 

mola ou da força-peso. Este tipo de força é chamado de força conservativa e ela nos permite 

introduzir o conceito de energia potencial. 

Se usarmos então um ponto O do espaço como referência, o trabalho realizado por uma 

força conservativa de qualquer ponto do espaço em torno de O até O não dependerá, por 

definição, da trajetória seguida pelo corpo. Assim, esse trabalho dependerá apenas do ponto 

inicial do corpo, visto que o ponto final é fixo.  

Se definirmos então a energia potencial do corpo num ponto como o trabalho realizado 

pela força conservativa sobre o corpo no seu deslocamento desse ponto ao ponto O de 

referência, podemos obter um valor para a energia potencial desse corpo a cada ponto do espaço, 

que será uma função apenas da localização desse ponto em relação ao ponto de referência O. 

 

2.2.7 Energia Mecânica 

 

Por definição, a energia mecânica de um corpo num ponto de sua trajetória é a soma 

algébrica de sua energia cinética e de sua energia potencial. Entretanto, vimos no item 2.2.5 

que o trabalho está relacionado à variação da energia cinética entre dois pontos e no item 2.2.6 

que o trabalho também está relacionado à variação de energia potencial entre dois pontos, se 

este for realizado por uma força conservativa. Reunindo-se esses resultados, pode-se mostrar 

que quando apenas forças conservativas realizam trabalho sobre um corpo, a sua energia 

mecânica é a mesma a cada ponto do espaço, isto é, ela se conserva durante o movimento. 
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Essa conservação da energia pode ser observada, por exemplo, no caso de um pêndulo 

abandonado de uma certa altura. Nesse caso, sua energia cinética é nula inicialmente, mas sua 

energia potencial será maior, por exemplo, que no ponto mais baixo de sua trajetória. Assim, à 

medida que o corpo desce, sua energia potencial diminui e, ao mesmo tempo, sua energia 

cinética aumenta, de forma que a soma dessas energias resulta sempre no mesmo valor. É por 

isso que ao chegar no ponto mais baixo de sua trajetória sua energia cinética chega ao valor 

máximo, o que faz com que o pêndulo comece a subir e diminuir a velocidade, isto é, de 

diminuir a energia cinética e aumentar sua energia potencial. 

 

2.2.8 Princípio da Conservação de Energia 

 

Verifica-se na natureza que além das formas cinética e potencial a energia pode existir 

em outras formas, como luminosa, sonora, térmica, entre outras. Verifica-se também que assim 

como a energia de um corpo pode passar da forma cinética para a potencial, quando temos um 

ou mais corpos juntos, eles também podem trocar diferentes formas de energia. 

Experimentalmente observa-se que essas trocas de energia ocorrem sempre de forma que 

a energia total do conjunto de corpos continue sempre a mesma. Esse fato é expresso na física 

pelo princípio da conservação da energia. 

 

2.2.9 Energia Térmica 

 

Todos os corpos são formados de partículas em constante agitação, podendo ser átomos 

ou moléculas. Essas partículas podem apresentar movimentos diversos, como translação, 

rotação ou vibração e, ainda, exercerem forças entre si. Dessa forma, cada partícula de um corpo 

possui certas quantidades de energia cinética e potencial. Somando-se todas essas energias de 

cada partícula que compõe o corpo, obtém-se o que denominam de energia térmica ou interna 

do corpo. 

Segundo Halliday, Resnick e Walker (2012, p. 191), “[...] energia térmica é uma energia 

interna que consiste na energia cinética e na energia potencial associadas aos movimentos 

aleatórios dos átomos, moléculas e outros corpos microscópicos que existem no interior de um 

objeto [...].”. 

Assim, se as moléculas que compõem um determinado corpo tiverem aumentado sua 

velocidade, a energia cinética de cada molécula desse corpo também aumentará e, 
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consequentemente, o corpo apresentará mais energia térmica. De modo contrário, se a 

velocidade das partículas de um corpo diminuir sua velocidade, a energia térmica será menor. 

 

2.2.10 Temperatura 

 

Quando se toca em corpos provenientes de meios diferentes, pode-se perceber, pelo tato, 

que eles têm uma propriedade intrínseca associada a um certo grau de frio ou calor, que 

chamamos de temperatura. Observa-se também que quando se coloca um corpo com 

temperatura mais elevada em contato com outro de temperatura menor, após algum tempo os 

dois adquirem a mesma temperatura ou, de forma equivalente, atingem o estado de equilíbrio 

térmico.  

Visto que certas propriedades de alguns corpos sofrem alterações significativas quando 

sua temperatura varia, que chamamos de propriedades termométricas, é possível se construir 

aparelhos para se medir a temperatura de um corpo observando-se como as propriedades 

termométricas desses corpos se comportam quando estão em equilíbrio térmico com certas 

misturas de fases diferentes de substâncias como a água. 

 

2.2.11 Calor 

 

O fato de dois corpos com temperaturas diferentes adquirirem a mesma temperatura 

quando colocadas em contato sugere que essa igualdade de temperatura se deve à passagem de 

algo do corpo mais quente para o corpo mais frio, que chamamos de calor. Historicamente 

houve controvérsias em relação à natureza do calor, até ser estabelecido que calor é energia em 

trânsito devido à diferença de temperatura entre corpos. 

Apesar de ser uma forma de energia, usualmente define-se uma unidade própria para 

calor, que é a caloria. Esta foi definida como sendo a quantidade de calor necessária para variar 

a temperatura de um grama de água de 14,5ºC para 15,5ºC. Desse modo, descrevem Halliday, 

Resnick e Walker (2012, p. 192): 

 

Antes que os cientistas percebessem que o calor é energia transferida, o calor era 

medido em termos da capacidade de aumentar a temperatura da água. Assim, a caloria 

(cal) foi definida como a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura 

de l g de água de 14,5ºC para 15,5ºC. [...] (HALLIDAY, RESNICK E WALKER, 

2012, p. 192). 
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Dessa forma, se colocamos um litro de água num recipiente para aquecer no fogão, por 

exemplo, temos que a cada grau centígrado que a temperatura da água do recipiente aumenta 

esta terá recebido da chama mil calorias (1000 cal) ou uma quilocaloria (1 kcal) de calor. 

Além da caloria, no contexto de calor, temos outras grandezas físicas que são 

importantes para o estudo da calorimetria, que estuda as relações das trocas de calor com os 

fenômenos relacionados a essas trocas. Quando um corpo troca calor, ele pode tanto variar sua 

temperatura como, também, mudar de estado físico.  

Dentre as grandezas associadas ao estudo de calor na calorimetria está a capacidade 

térmica, que é definida como a quantidade de calor que um corpo precisa trocar para variar sua 

temperatura em um grau. Essa relação dependerá da massa do corpo e do seu calor específico. 

Assim, quanto maior for a massa do corpo, maior será a sua capacidade térmica e, 

consequentemente, menor será a variação de temperatura. Da mesma forma, o calor específico, 

pois o calor específico determina a quantidade de calor necessário para que 1 g de qualquer 

substância possa alterar sua temperatura em 1 grau.  

Desse modo, materiais que possuem calores específicos mais altos como a água, por 

exemplo, quando submetidos à mesma fonte de calor que a areia, que possui um calor específico 

menor que a água, terão uma variação de temperatura menor. Isso é facilmente observado pelo 

aquecimento rápido da areia à beira do mar, por exemplo, durante o dia, enquanto que a água 

do mar ainda está fria. Esse processo ocorre da forma inversa à noite, após o pôr do sol, quando 

se pode observar que a água do mar está quente enquanto que a areia está mais fria. 

A quantidade de calor necessário para que um grama de uma substância sofra mudança 

de estado físico é denominada de calor latente e a temperatura na qual essa mudança ocorre é 

chamada de temperatura de equilíbrio de fase. A propósito, Young e Freedman (p. 286, 2008), 

afirmam:  

 

Para qualquer material, a uma dada pressão, a temperatura de fusão é sempre igual à 

temperatura de liquefação. Essa temperatura única em que a fase líquida coincide com 

a fase sólida (água e gelo, por exemplo) caracteriza uma condição chamada de 

equilíbrio de fase.  

Podemos repetir o raciocínio anterior para o caso da ebulição ou vaporização, uma 

transição da fase líquida para a fase gasosa [...] (YOUNG; FREEDMAN, p. 286, 

2008). 

 

Assim, por exemplo, para que um bloco de gelo possa sofrer a fusão, isto é, passar do 

estado sólido para o estado líquido, ele precisa ser aquecido até a temperatura de 0 oC ou 273 

K. Já para uma determinada massa de água vaporizar-se, isto é, passar do estado líquido para o 

estado gasoso, ela precisa ser aquecida até atingir a temperatura de 100 oC ou 373 K. 
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Quando ocorre uma mudança do estado sólido para o líquido ou do estado líquido para 

o de vapor, faz-se necessário receber energia para que o processo ocorra, que por isso é chamado 

de endotérmico. No entanto, se a mudança ocorrer do estado de vapor para o líquido ou do 

estado líquido para o sólido, haverá liberação de energia e o processo é chamado de exotérmico. 

 

2.2.12 Termodinâmica 

 

O estudo da Termodinâmica é de suma importância para o estudo de alguns conceitos 

físicos e de outras áreas, tais como: biologia, química e engenharia. Halliday, Resnick e Walker 

(2012, p. 183) definem a Termodinâmica como “o estudo das leis que regem a relação entre 

calor, trabalho e outras formas de energia”. 

 

2.2.12.1 Lei Zero da Termodinâmica 

 

Certas propriedades dos corpos podem sofrer alterações relevantes quando estes são 

aquecidos ou resfriados. Podemos citar, por exemplo, o fato de um líquido sofrer um acréscimo 

de volume quando aquecido, um pedaço de fio que é aquecido aumentar de comprimento, a 

resistência elétrica de um condutor aumentar com o aquecimento, entre outros. 

Apesar de podermos distinguir o quão quente ou frio está um corpo, não podemos definir 

se os corpos apresentam a mesma temperatura apenas tocando-os. Se retirarmos, por exemplo, 

de dentro de um refrigerador, dois corpos de materiais diferentes, perceberemos que um 

parecerá mais frio do que o outro, pois os materiais conduzem o calor com velocidades 

diferentes. Esse fato se deve à característica que os materiais têm de conduzir calor, denominado 

condutividade térmica. Desse modo, cada tipo de matéria como: metal, madeira, borracha, 

isopor, entre outros, apresenta condutividade térmica diferente e tendem a demorar mais ou 

menos para se aquecer ou se resfriar. 

Desse modo, os termômetros, que são instrumentos de aferição de temperatura, podem 

ser utilizados para medir, adequadamente, a temperatura dos corpos. Essa possibilidade pode 

ser obtida utilizando a Lei Zero da Termodinâmica. 

Halliday, Resnick e Walker (2012, p. 184) definem a Lei Zero da Termodinâmica da 

seguinte forma: “se os corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro 

corpo, C, então A e B estão em equilíbrio térmico um com o outro”. Desse modo, se dois corpos 

estão em equilíbrio térmico, e se esses dois estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, 

no caso o termômetro, todos os corpos estariam em equilíbrio térmico entre si. Dessa forma, 
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todos estariam com a mesma temperatura e o termômetro indicaria a temperatura dos três 

corpos. 

 

2.2.12.2 Primeira Lei da Termodinâmica 

 

A Primeira Lei da Termodinâmica estabelece uma relação entre as trocas de calor de um 

sistema e o trabalho que o sistema realiza ou recebe. Essa lei é considerada um caso especial de 

Conservação de Energia. 

Cada sistema apresenta uma energia interna que se deve à soma das energias de cada 

partícula que compõe o sistema. No entanto, ela pode ser alterada quando se troca calor ou 

trabalho com o meio externo. Assim, se um sistema receber calor por intermédio de uma fonte 

térmica, por exemplo, o calor recebido fará com que a energia interna do sistema aumente. 

Além disso, imagine o sistema realizando trabalho de modo que venha a se expandir. Nesse 

caso, a energia interna do sistema diminuirá. Assim, percebe-se que, para definição da primeira 

lei, ela depende apenas dos estados inicial e final da energia interna. Halliday, Resnick e Walker 

(2012, p. 197) observam que, pela Primeira Lei da Termodinâmica, “a energia interna Eint de 

um sistema tende a aumentar se acrescemos energia na forma de calor Q e a diminuir se 

removemos energia na forma de trabalho W realizado pelo sistema”. 

Como exemplo, numa transformação adiabática, que não permite a troca de calor com 

o ambiente, a energia interna diminuirá quando o sistema realizar trabalho e aumentará quando 

o sistema sofrer realização de trabalho. Numa transformação com volume constante não haverá 

realização de trabalho e a energia interna aumenta quando o sistema receber calor. Já numa 

expansão livre, em que nenhum trabalho é realizado nem ocorrem trocas de calor, a energia do 

sistema não se altera. Além desses, numa transformação cíclica a energia interna não se altera, 

pois, apesar de realizar trabalho e ocorrer troca de calor, o sistema retorna ao estado inicial.  

 

2.2.12.3 Segunda Lei da Termodinâmica – Entropia 

 

Como visto no item 2.2.11, calor é a energia que flui de forma natural de um corpo mais 

quente para um corpo mais frio, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Dessa forma, 

observa-se que a natureza possui uma ordem natural para a transferência de calor entre os 

corpos.  
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Esse sentido da transferência de calor serve para enunciar, da forma mais simples 

possível, a Segunda Lei da Termodinâmica, como afirma Hewitt (2002, p. 319): “o calor por si 

mesmo jamais flui de um objeto frio para um objeto quente”. 

Assim, para que fosse possível o calor fluir do corpo quente para um corpo frio, seria 

necessário realizar um trabalho sobre o sistema, utilizando a energia de uma outra fonte. Esse 

fato que se observa experimentalmente é o enunciado de Clausius para a Segunda Lei da 

Termodinâmica, que diz: “É impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir 

calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente” (NUSSEINZVEIG, 2002, p. 207). 

Desse modo, este enunciado implica a irreversibilidade das trocas de calor por processos 

naturais. 

Além deste, outro estudo importante relacionado à Segunda Lei da Termodinâmica 

refere-se ao fato de ser impossível converter toda a energia da fonte quente integralmente em 

trabalho, de modo cíclico. Dessa forma, sempre que ocorre esse processo trocas de trabalho e 

calor por um sistema num processo cíclico, parte do calor é perdido. Diante desse fato, temos 

uma outra formulação para a Segunda Lei da Termodinâmica, conhecido como enunciado de 

Kelvin-Planck ou, até mesmo, enunciado da máquina térmica, conforme Young e Freedman 

(2008, p. 286): “É impossível para qualquer sistema passar por um processo no qual absorve 

calor de um reservatório a uma dada temperatura e converte o calor completamente em trabalho 

mecânico de modo que o sistema termine em um estado idêntico ao inicial”. 

Além do fato da impossibilidade de aproveitar 100% da energia retirada da fonte quente, 

as máquinas térmicas, isto é, as máquinas concebidas para produzir trabalho com o uso de mais 

de uma fonte térmica, apresentam rendimento muito baixo. Visando melhorar esse rendimento, 

Sadi Carnot (1832) percebeu que se aumentasse a diferença entre as temperaturas das fontes 

quente e fria poderia obter um rendimento maior. Entretanto, mesmo conseguindo idealizar essa 

máquina, ainda assim não conseguiria aproveitar toda a energia da fonte quente, pois se isso 

acontecesse violaria o enunciado de Kelvin da Segunda Lei da Termodinâmica. Carnot 

conseguiu demonstrar então teoricamente que se utilizasse uma máquina térmica reversível em 

contato com duas fontes térmicas de temperaturas fixas, a razão entre as temperaturas das fontes 

seria igual à razão do módulo dos calores trocados por um sistema com essas fontes, num 

processo cíclico formado por duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas. Além disso, 

ele mostrou que todas as máquinas térmicas reversíveis têm o mesmo rendimento e que as 

máquinas térmicas reversíveis são mais eficientes que as não reversíveis.  

O fato de que a razão entre os módulos dos calores trocados num reversível é igual à 

razão entre as temperaturas das fontes nos permite escrever que, num processo reversível, a 
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soma do calor ganho na fonte quente dividido por sua temperatura com o calor perdido na fonte 

fria dividido também por sua temperatura é nulo. Chamando-se então a razão Q/T de entropia 

S, temos que num processo reversível a variação da entropia do sistema e da vizinhança é nulo 

enquanto que num processo irreversível essa variação é positiva, devido ao menor rendimento 

das máquinas irreversíveis.  

Destarte, pode-se concluir que para sistemas fechados os processos reversíveis mantêm 

a entropia do sistema, não alterando o seu valor final. Porém, para processos irreversíveis, a 

entropia do sistema aumenta. Dessa forma, pode-se também enunciar a Segunda Lei da 

Termodinâmica, de acordo com Halliday, Resnick e Walker (2012, p. 253), como: “se um 

processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para processos 

irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. A entropia nunca diminui”.  

Finalmente, é importante acrescentar que o fato de que sempre que um sistema sofre um 

processo irreversível há um aumento na desordem, como se observa quando se coloca açúcar 

mascavo num pote sobre açúcar branco e se agita o pote, então, sugere-se que existe uma relação 

entre desordem e entropia. Essa relação de fato existe e foi estabelecida por Bolztmann. 

 

2.3 O ENSINO DE FÍSICA COM BASE EM TEMAS GERADORES 

 

A alfabetização não é um processo fácil de alcançar. Ela é importante para inserir o 

indivíduo na sociedade, de modo que possa não somente participar desse meio como agir e 

intervir para que esse meio possa ser modificado, transformado, remodelado e adaptado num 

processo de evolução que venha a alcançar as demandas oriundas da sociedade.  

Para destacar a importância da alfabetização, buscou-se compreender alguns conceitos 

relacionados à alfabetização e sua importância para a construção de processos de ensino-

aprendizagem. A alfabetização é o passo inicial para a formação do indivíduo como cidadão. 

Também é condição fundamental para que o ser humano possa adquirir seus conhecimentos, 

ter sua visão de mundo e poder atuar nele de modo ativo. Na visão de Barbosa (2003, apud 

SANTI, 2014) sobre alfabetização, destaca-se: 

 

Saber ler e escrever possibilita o sujeito do seu próprio conhecimento, pois sabendo 

ler, ele se torna capaz de atuar sobre o acervo de conhecimento acumulado pela 

humanidade através da escrita e, desse modo, produzir, ele também, um conhecimento 

(BARBOSA, 2003, apud SANTI, 2014 p.7). 
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Nesse contexto, Santi (2014), reitera a importância da alfabetização para a criança 

ressaltando a importância do conhecimento cultural ou social no seu contexto de vida e 

vivência: 

 

[...] a alfabetização é entendida como o processo de inserção da criança ao mundo 

cultural, ao conhecimento social diante de uma perspectiva de ensino que possa 

possibilitar a esta criança o entendimento, o domínio e o uso da leitura e escrita no 

mundo no qual se insere (SANTI, 2014 p.8). 

 

O processo de alfabetização no ambiente escolar se dá de maneira formal no 1º ano do 

Ensino Fundamental. Porém, percebe-se, em alguns casos, que muitos alunos já chegam a essa 

etapa com algum grau de alfabetização, e cada um num patamar diferente: uns chegam já 

sabendo fazer algumas atividades próprias de quem começou a alfabetização, como, por 

exemplo, ler alguma coisa, assinar o próprio nome, ler alguns números, dentre outros; e, outros 

ainda não adquiriram esse nível de alfabetização – o que deriva do ambiente social-familiar de 

cada um. Esse fato pode estar relacionado à responsabilidade dos pais em contribuir para a 

educação – alfabetização – dos filhos neste processo.  

Com base nos pressupostos apresentados, Santi (2014, p. 10) afirma que “a alfabetização 

não é um estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é na maioria dos casos anterior 

à escola e que não termina ao finalizar a escola primária”. 

Nesse contexto, como contribuir para que tal processo possa ser melhorado, ampliado, 

e mais bem maximizado? Para Santi (2014, p. 10) “[...] a alfabetização precisa estar centrada 

na compreensão e comunicação, levando em conta o processo, modo de aprendizagem das 

crianças e de cada criança”. Nesse mesmo contexto, Demo (2007, apud SANTI, 2014, p. 10) 

observa: “A questão fundamental é de aprendizagem a partir das crianças. Assim a leitura não 

pode ser ensinada para as crianças. A responsabilidade do professor não é a de ensinar as 

crianças a ler, mas a de tornar a aprendizagem possível”. 

A alfabetização deve gerar um aprendizado que possa libertar o sujeito a fim de que ele 

tenha autonomia para adquirir novos conhecimentos. Não se deve deixar o indivíduo preso à 

espera de que alguém construa o conhecimento para ele, deve-se transmitir a responsabilidade 

do conhecimento à criança para que ela, por si, seja a protagonista de sua própria alfabetização. 

Corroborando essa reflexão, Pérez e Garcia (2001, apud SANTI 2014, p. 10) afirmam: 

 

De forma democrática, reflexiva e participativa que atribua ou transfira 

gradativamente para o aluno a responsabilidade da construção do conhecimento, que 

ofereça aos alunos a possibilidade real de participar ativamente de sua própria 

aprendizagem, negociando, chegando a consensos e escutando suas propostas de 
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atividades e projetos a serem realizados. [...] a criação subjetiva e a independência 

intelectual que abrem as portas para a transformação individual e coletiva (PÉREZ E 

GARCIA, 2001, apud SANTI 2014, p. 10). 

  

Enfim, como esse processo é feito num ambiente social e coletivo do ambiente escolar, 

deve-se preocupar com a formação do educando como cidadão, preparando-o de modo 

adequado, para que possa se suster no futuro sendo agente ativo de suas ações.  

 

2.4 O ENSINO DE FÍSICA CIÊNCIAS NATURAIS  

 

O ensino de física é uma ciência fundamental para entender o funcionamento da 

natureza. Ela é regida por leis específicas e peculiares que regem o universo e o ambiente em 

que se vive. O seu estudo alcança desde a menor partícula ou elemento da natureza até o maior 

conjunto de corpos e astros presentes no contexto do universo. Segundo Tipler e Mosca (2010) 

a física procura explicar os fenômenos da natureza e do Universo. Assim, descreve: 

 

A física procura descrever a natureza fundamental do universo e como ele funciona. 

É a ciência da matéria e da energia, do espaço e do tempo. 

Como toda a ciência, a física é um corpo de conhecimento organizado de forma 

específica e racional. Os físicos elaboram, testam e relacionam modelos em um 

esforço para descrever, explicar e prever a realidade. Este processo envolve hipóteses, 

experimentos reprodutíveis e observações, e novas hipóteses. O resultado final é um 

conjunto de princípios fundamentais e leis que descrevem os fenômenos do mundo 

que nos cerca. [...] (TIPLER; MOSCA, 2010, p. 3). 

 

Assim, alfabetizar em física significa ensinar o aluno a compreender o ambiente que 

vivencia. É descrever fenômenos cotidianos que possam ajudar a entender o funcionamento da 

natureza e poder desenvolver capacidades de intervenção para sua sobrevivência.  

Em outras palavras, é compreender eventos, por exemplo, como: o porquê de os objetos 

caírem quando são soltos de uma determinada altura; qual a vantagem de utilizar ferramentas 

para retirar porcas, cortar objetos, perfurar paredes, formação de arco-íris, formação de nuvens, 

raios, dentre outros.  

Nesse contexto, Osborne & Freyberg (1991, p. 114-115 apud BRANDI e GURGEL 

2002) argumentam sobre a necessidade de a criança adquirir essas habilidades o mais cedo 

possível, principalmente em relação aos eventos que estão a sua volta, desde os mais simples, 

como perceber a direção e o sentido de uma colher sendo atirada ao chão como algo importante 

para a sua vida:   

 

[...] defendem a ideia de que desde bem cedo a criança comece a desenvolver 

conceitos relacionados aos fenômenos que a rodeiam, como a atitude de atirar 
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constantemente uma colher ao chão e perceber que esta vai em direção ao solo e não 

sobe. Assim, vai se formando a Ciência dos alunos, que precisamos conhecer e 

reconhecer que, em várias ocasiões, será muito mais coerente e útil em sua vida  

do que a Ciência dos cientistas, propriamente dita, apresentada pela escola. 

Certamente, cumpre ao professor saber negociar as ideias dos alunos com as ideias da 

Ciência dos cientistas, para que a incorporação dos saberes científicos aos sistemas 

educativos se torne significativa e relevante para a vida diária dos aprendizes 

(OSBORNE & FREYBERG 1991, p. 114-115 apud BRANDI e GURGEL, 2002) 

 

Além disso, compreender alguns fenômenos atuais relacionados à tecnologia que os 

rodeiam como na área de telefonia, computação, dentre outros, é fundamental e contribui para 

que a alfabetização seja crescente no sujeito de modo que consiga prosperar em seus 

conhecimentos científicos e, dentre esses conhecimentos, a aprendizagem do ensino de física. 

É como descrevem Fracalanza, Amaral e Gouveia (1986 apud LORENZETTI; DELIZOICOV, 

2001, p. 1): 

 

O ensino de ciências, entre outros aspectos, deve contribuir para o domínio das 

técnicas de leitura e escrita; permitir o aprendizado dos conceitos básicos das ciências 

naturais e da aplicação dos princípios aprendidos a situações práticas; possibilitar a 

compreensão das relações entre a ciência e a sociedade e dos mecanismos de produção 

e apropriação dos conhecimentos científicos e tecnológicos; garantir a transmissão e 

a sistematização dos saberes e da cultura regional e local (FRACALANZA; 

AMARAL; GOUVEIA, 1986 apud LORENZETTI;  DELIZOICOV, 2001, p. 1).  

 

Esse processo de relacionamento, observação e curiosidade dos fenômenos da natureza 

começa bem cedo, no ambiente familiar, relação própria com as tecnologias existente e 

disponibilidade intrínseca, ou seja, vocação de cada indivíduo. Depois, na educação infantil 

começa a se acentuar, pois nessa etapa fazem a socialização com outros da mesma idade. Por 

fim, chegam à educação básica, onde deverão tirar proveito do ensino adquirido no decorrer 

dos anos anteriores para que venham a estudar, a se desenvolver tecnologicamente e crescer no 

contexto apreendido até aquele momento. 

Nessa perspectiva, sobre o conhecimento acrescido pelo educando desde a primeira fase 

de sua vida escolar, oriundo de sua cultura e vivência no seio familiar e, posteriormente, nos 

primeiros anos da educação básica, Brandi afirma que: 

 

As Ciências, naquilo que têm de mais relevante como a possibilidade de exploração e 

compreensão do meio social e natural à luz de conhecimentos advindos das vivências 

e informações teóricas dos sujeitos, poderão contribuir, na sua inserção escolar, para 

a introdução da criança à cultura científica (BRANDI e GURGEL, 2002, p. 113). 

 

Dessa forma, percebe-se a importância do conhecimento empírico e cultural adquirido 

desde o convívio familiar e socializado com seus companheiros de classe na escola. Assim, essa 
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socialização contribui para que o educando possa introduzir um conhecimento mais amplo e 

adequado para sua respectiva idade cognitiva.  

Vale ressaltar que cultura científica está relacionada também ao contexto da 

aprendizagem no ensino de física. Por meio do ensino de física o indivíduo poderá ter ampliada 

sua cultura de modo também a adquirir uma cultura científica: pela fala ou pela escrita, ou seja, 

pode também sair da linguagem do senso comum. Essa perspectiva é defendida por Cachapuz 

(et al., 2005 apud LANES; et al., 2014): “[...] os processos educacionais e, mais 

especificadamente o Ensino de Ciências, passam por um período de reflexão, em busca de uma 

renovação voltada à consolidação de uma alfabetização científica e à consequente superação do 

senso comum”. Corroborando com isso, Lorenzetti e Delizoicov (2001, p. 48) afirmam que a 

alfabetização em física poderá ser útil de forma considerável e relevante no transcurso da 

aquisição da escrita oportunizando e assegurando que possam alargar o seu saber. 

Ademais, a alfabetização em física tem como outro fator primordialmente necessário 

servir o cidadão para que possa usufruir das oportunidades, responsabilidades e desafios do 

cotidiano (SATHRES et al., 2006, p. 3). 

A alfabetização em física ainda é motivo de bastante discussão, principalmente, com 

relação ao período correto para sua inserção. Como descrito anteriormente, o ensino de física 

propriamente só acontece no Ensino Médio, visto que em geral é deixado de lado no Ensino 

Fundamental.  

Entretanto, como se trabalha Ciências nas séries iniciais, pode-se inserir o ensino de 

física no rol de disciplina, implícito nos conteúdos de ciências. Assim, é possível o processo de 

alfabetização de física desde as séries iniciais, conforme abordado por Martins e Paixão (2011, 

apud VIECHENESKI e CARLETTO, 2013, p. 218). 

 

2.5 CÍRCULO DE CULTURA PARA CONSTRUÇÃO DE TEMAS GERADORES  

 

Os Pressupostos Teóricos do Círculo de Cultura de Paulo Freire com base em Temas 

Geradores serviram de base para a construção desta proposta de alfabetização do ensino de 

física nos anos iniciais. Nesse sentido, sente-se a necessidade de apresentar um breve histórico 

do método de alfabetização Paulo Freire e aplicação do Círculo de Cultura que surgiu por volta 

do final da década de 50 e início da década de 60. Segundo Brandão (1981), alguns deles eram 

pessoas ligadas ao Movimento de Cultura Popular do Recife. 

Esse período, conforme o autor supracitado, foi considerado a Aurora dos anos 60, pois 

foi um período em que se teve uma educação criativa no Brasil: “Na aurora do tempo que, 
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coletivamente, pela única vez alguma educação no Brasil foi criativa e sonhou que poderia 

servir para libertar o homem, mais do que, apenas, para ensiná-lo, torná-lo “doméstico” 

(BRANDÃO, 1981, p. 17). 

A primeira experiência foi feita em Recife com cinco alfabetizandos, sendo que apenas 

três permaneceram, como relata Brandão (1981, p. 17). No entanto, essas experiências 

continuaram e foram ampliadas, o que se consolidou no decorrer da década de 60 por meio de 

um projeto nas cidades de Angicos e Mossoró (RN) em que foram alfabetizados cerca de 300 

trabalhadores, cortadores de cana, num período de 45 (GADOTTI, 1991, apud OSTERMANN 

e CAVALCANTI, 2010, p. 28). 

Vale ressaltar que também houve aplicação dessas experiências na cidade de João 

Pessoa, com o pessoal do CEPLAR. Além disso, observou-se que as primeiras pessoas que 

tiveram acesso a esse método de ensino foram trabalhadores da zona rural do Nordeste 

brasileiro, fato destacado por Brandão (1981, p. 18) da seguinte forma: lavradores do Nordeste 

foram os primeiros homens a viver a experiência nova do “Círculo de Cultura”. Foram os 

primeiros a serem alfabetizados de dentro para fora, por seu próprio trabalho.  

Isso vai ao encontro do objetivo do método que segundo Paulo Freire seria o de libertar 

o oprimido, neste caso, tirar das costas do trabalhador a opressão do analfabetismo, o que só 

pode acontecer se o indivíduo tiver essa disponibilidade. Sobre isso Schram e Carvalho (p/d., 

3) reconhece a presença do oprimido e do opressor, e nos convida a essa libertação, inicialmente 

pela libertação do opressor que reside em cada um, para então conseguirmos, pela marcha 

popular, libertar todos os homens.  

Diante do sucesso desse método, Paulo Freire ambicionou aplicá-lo em todo o país. 

Aproveitou o apoio do governo federal e realizou várias formações entre os anos de 1963 e 

1964, em que se inscreveram mais de 6 mil pessoas. O propósito era de instalar mais de 20 mil 

Círculos de Cultura no ano de 1964, o que culminaria em formar cerca de 2 milhões de alunos. 

Entretanto, esse projeto não teve tempo de consolidar as primeiras experiências. No 

segundo mês do ano de 1964, devido ao golpe militar, vários exemplares foram apreendidos e 

também as cartilhas foram consideradas rebeldes, revoltosas, perversas. Sobre isso descreve 

Brandão (1981, p. 19): 

 

Não houve tempo para passar das primeiras experiências para os trabalhos de amplo 

fôlego com a alfabetização de adultos. Em fevereiro de 1964, o governo do Estado da 

Guanabara apreendeu na gráfica milhares de exemplares da cartilha do Movimento de 

Educação de Base: Viver é Lutar. Logo nos primeiros dias de abril, a Campanha 

Nacional de Alfabetização, idealizada sob direção de Paulo Freire, pelo governo 

deposto, foi denunciada publicamente como “perigosamente subversiva”. Em tempo 

de baioneta a cartilha que se cale. Aqueles foram anos – cada vez piores, até 1968 – 
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em que por toda a parte educadores eram presos e trabalhos de educação, condenados. 

Paulo Freire foi um dos primeiros educadores presos e, depois, exilados. Foi para o 

Chile com a família, o sonho e o método. Todos exilados do país por 16 anos 

(BRANDÃO, 1981, p. 19). 

 

Paulo Freire, mesmo sofrendo a dor do exílio e não podendo realizar seu sonho em seu 

país de origem, levou o seu método para o Chile. Com a aplicação do Círculo de Cultura naquele 

país, o Chile se destaca como um dos países que mais trabalha em favor do adulto analfabeto. 

Além disso, recebe da UNESCO uma distinção como um dos cinco países que mais 

contribuíram para superar o analfabetismo (BRANDÃO, 1981, p. 19-20). 

Depois, freire viaja para os Estados Unidos, Europa e, com a criação do Instituto de 

Ação Cultural, contribui para a libertação política de antigas colônias de Portugal na África. 

Por fim, volta ao Brasil em 1980, onde, segundo ele, veio para aprender tudo de novo. No 

entanto, seu método é repensado e estudado por muitos, inclusive na década de 70, no ensino 

de Ciências, como descreve Santos (2015, p. 30): 

 

No ensino de Ciências, os “Temas Geradores” começaram a ser estudados como uma 

metodologia de ensino-aprendizagem na década de 70 do século passado, nos 

trabalhos feitos por pesquisadores dos Institutos de Física das Universidades de São 

Paulo (USP), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). Naquela época, alguns pesquisadores já discutiam 

algumas propostas para o ensino de Ciências que tinha entre suas finalidades o 

entendimento do mundo físico no qual o educando se encontrava, sinalizando assim 

um novo olhar para a metodologia utilizada por Paulo Freire (SANTOS, 2015, p. 30). 

 

O método do Círculo de Cultura surgiu em oposição à prática de educação, à época 

exercido na escola, conhecido como educação bancária. Nela, o professor detinha o 

conhecimento e transmitia ao aluno de modo vertical, de cima para baixo. Para Freire (2003, p. 

59) essa modalidade de educação refletia uma concepção bancária da educação, em que o 

educador é quem detém o conhecimento, tornando o aluno um ser pacífico que apenas recebe 

o conhecimento transmitido pelo educador: 

 

Na concepção bancária, o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; o educador é o que pensa; 

os educandos, os pensados; o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a 

escutam docilmente; o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; o 

educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos, os que seguem a 

prescrição; o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam; 

o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos se acomodam a ele; o 

educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe 

antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações 

daquele; o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos 

(FREIRE, 2003, p. 59). 
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Nesses pressupostos, Freire (2003) assegurava que o aluno não pode ser apenas um mero 

receptor dos conteúdos apresentados pelo professor sem uma interação ativa com o 

conhecimento. Dito de outra maneira, por esse modelo o aluno não era capaz de se educar 

sozinho, ele precisava (e dependia) exclusivamente do educador. Assim, ele era oprimido de tal 

forma que não poderia escolher ou não participava do processo de ensino de forma atuante, 

restando-lhe apenas o papel de depositário. 

Freire (2011 apud SANTOS 2015, p. 34) define educação bancária como imposição do 

conhecimento feita pelo professor sobre o aluno na medida em que o professor já o detém e 

dispõe dele, sendo assim possível sua ação de depósito deste conhecimento nos alunos. 

 

Fig. 1 Concepção Bancária de Paulo Freire 

 
Fonte: <http://pedagogaatuante.blogspot.com.br/2009/12/educacao-bancaria-x-educacao.html>. 

 

Esse método era criticado por Paulo Freire pelo fato de que o indivíduo não tinha 

nenhuma atuação ativa no seu processo de ensino. Ele agia passivamente, sem qualquer força 

e até mesmo possibilidade de mudança, já que para Freire era oprimido pelo processo 

educacional. Com base nesse processo, Freire elucida o que chama de concepção bancária e 

sobre isso escreve:  

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem, memorizam e repetem. Eis aí a concepção 

“bancária” da educação em que a única margem de ação que se oferece aos educandos 

é a de receberem depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem 

colecionadores ou fixadores das coisas que arquivam. No fundo, porém, os grandes 

arquivados são os homens [...] (FREIRE, 2003, p. 58). 

 

 

 

 

 

http://pedagogaatuante.blogspot.com.br/2009/12/educacao-bancaria-x-educacao.html
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Fig. 2. Educação bancária de Paulo Freire, depósito de conhecimento 

 

Fonte: <https://pensadoranonimo.com.br/para-alem-de-uma-educacao-bancaria-na-infancia/>. 

Contrapondo essa problemática de ensino pautada na opressão do indivíduo, que pairava 

nas instituições de ensino por todo o país, Freire propôs uma educação libertadora. Educação 

esta que procurava transcender a relação educador-educando, à linha vertical.  

Essa nova posição de ensino buscava trazer o educador para o mesmo nível de interação 

com o educando. Antes o professor era o que sabia, e o aluno, aquele que não detinha nenhum 

conhecimento, assim, precisava ser preenchido pelos conteúdos que o educador transmitia. 

Agora, nessa nova concepção, leva-se em consideração aquilo que o educando possui de 

conhecimento, não desprezando seu aprendizado empírico. 

Freire (2003) diferenciava essas duas formas de educação (bancária e libertadora) como 

sendo duas formas contrastantes e contraditórias de ensino. Para ele, a educação bancária 

oprimia e dominava o indivíduo, deixando-o inerte no seu processo de aprendizagem. No 

entanto, a educação libertadora tornava o indivíduo livre para intervir no seu processo de 

conhecimento, ultrapassando a barreira que o prendia, fazendo-o crescer: 

  

O antagonismo entre as duas concepções, uma, a bancária, que serve à dominação; 

outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo aí. Enquanto a primeira, 

necessariamente, mantém a contradição educador-educando, a segunda realiza a 

superação (FREIRE, 2003, p. 68).     

 

O ponto chave para que essa educação aconteça está relacionado ao diálogo. É por meio 

do diálogo que as relações educador-educando mudam de patamar e a libertação acontece. Com 

ela, o educador terá conhecimento do universo cultural do educando e, assim, passam juntos a 

trabalhar os conteúdos segundo aquilo que o aluno aprendeu até aquele momento. Também 

desconstrói toda a concepção autoritária da educação bancária. 

https://pensadoranonimo.com.br/para-alem-de-uma-educacao-bancaria-na-infancia/
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Desse modo, o educando passa a ter um papel ativo no processo educacional. Pois é a 

partir do que ele sabe, daquilo que ele precisa aprender para interagir no seu ambiente social e 

fazer sua leitura de mundo, de modo a transformá-lo, que os conteúdos vão sendo construídos.  

Corroborando com o papel do educando no processo de construção do seu conhecimento 

e sujeito prático nesta ação, Santos (2015, p. 44) descreve que a educação libertadora não 

permite que a práxis pedagógica seja algo que venha previamente constituído, em que o 

educador apenas entrega o conhecimento depositando-o sobre o educando. Além disso, destaca 

que as relações na educação libertadora se fazem de modo nivelado, estendido entre os 

participantes do processo de ensino, permitindo a antevisão e percepção do conhecimento, bem 

como a criticidade: 

 

[...] na educação libertadora, não se aceita uma prática metodológica com um 

programa antecipadamente estruturado, bem como qualquer tipo de exercício 

automatizado para verificação da aprendizagem, pois estas são formas próprias da 

educação bancária, na qual o educador detém o saber que é depositado no educando. 

Na educação bancária, o relacionamento do educador com o educando não se 

estabelece na horizontalidade, quando juntos se posicionam como sujeitos do ato do 

conhecimento. Elimina-se, portanto, toda relação de autoridade, uma vez que este tipo 

de relação inviabiliza o trabalho de criticidade e conscientização, objetivos da 

educação libertadora (SANTOS, 2015, p. 44). 

 

Os diálogos pedagógicos são o caminho para a construção de educação libertadora. É 

por meio dela que se efetiva a aproximação na relação educador-educando. Para isso, Paulo 

Freire usou de um método ao qual denominou Círculo de Cultura. O nome Círculo veio porque, 

a princípio, os alunos eram posicionados na forma dessa figura geométrica. Por esse formato, 

Freire queria mostrar que todos neste círculo estavam na mesma condição de aprendizagem, 

não havia ninguém que fosse superior ao outro, professor e alunos se olhavam e eram vistos 

sob a mesma condição de participação. Além disso, no Círculo de Cultura todos ensinavam e 

todos aprendiam. Ninguém transmitia conhecimento sozinho, todos construíam seu próprio 

conhecimento e a sua realidade de mundo a partir das discussões e dos debates ocorridos.  

Assim, o Círculo de Cultura desfaz do ensino tradicional transformando o ambiente 

escolar num ambiente mais atrativo e prazeroso para a aprendizagem. Segundo Freire (2003, p. 

111), troca-se o tradicionalismo escolar apático repleto de cadeiras enfileiradas pelo círculo, de 

igual modo, os regimes de ensino alienados por programação restrita, compilada por 

singularidades de conhecimento e instrução: 

 

[...] em lugar de escola, que nos parece um conceito, entre nós, demasiado carregado 

de passividade, em face da nossa própria formação (mesmo quando lhe dá o atributo 

de ativa), contradizendo a dinâmica fase de transição, lançamos o Círculo de Cultura. 

Em lugar de professor, com tradições fortemente “doadoras”, o Coordenador de 
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Debates. Em lugar de aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições 

passivas, o participante de grupo. Em lugar dos “pontos” e de programas alienados, 

programação compacta, “reduzida”, “codificada” em unidades de aprendizado 

(FREIRE, 2003, p. 111). 

 

O professor tem o papel de mediador, animador, coordenador do debate, ou seja, aquele 

que coordena toda a discussão do assunto abordado, evitando que fuja do contexto e do 

cotidiano dos educandos, garantido assim a riqueza de conhecimento que o debate poderia 

trazer.  

Ele intervém para que o debate seja produtivo. Porém, deve falar o mínimo possível, 

evitando ser o único a falar e tentar moderar o máximo possível sua intervenção no debate para 

que o diálogo seja mantido. Aos participantes, caberia fazer os questionamentos aos outros e a 

si mesmos. Além do que, eles ensinavam, aprendiam, dialogavam e existiam na essência do 

aprendizado construído coletivamente (MARINHO, 2009, p. 52).   

Marinho (2009, p. 52) relata qual era o papel do professor coordenador, seguindo os 

princípios apresentados: 

 

• Ser pontual; 

• Criar um clima de confiança e simpatia, possibilitando um espaço mais dinâmico e 

fecundo;  

• Posição de humildade e nunca autoritária, pois o Coordenador aprende com seus 

participantes;  

• Devolver ao grupo as perguntas que lhes são feitas possibilitando a reflexão grupal; 

• Não emitir opiniões pessoais; 

• Estimular a fala de todos, inclusive dos tímidos, para um efetivo crescimento crítico 

do grupo; 

• Seguir o planejamento das aulas após cada encontro; 

• Elaborar um relatório diário sobre o percurso de cada atividade incluindo as 

participações, falas e dificuldades (MARINHO, 2009, p. 52). 

 

Ainda nesse contexto, Marinho (2009, p. 52-53) em duas pontuações específicas traz 

duas abordagens sobre o relatório: 

 

a) que o papel do animador não é o de fazer um discurso, mostrando que sabe isto ou 

aquilo, mas sim o de provocar, entre os alfabetizados, uma troca de ideias, de opiniões, 

para uma melhor compreensão da nossa realidade, dos seus problemas, mas das nossas 

forças e fraquezas;  

b) que não basta discutir, dizer o que saber o que está bem e o que está mal, que estou 

de acordo ou em desacordo. É necessário transformar, melhorar, modificar, e pouco a 

pouco, conforme as nossas necessidades, mas também consoante as nossas 

possibilidades (MARINHO, 2009, p. 52-53) 
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O método do Círculo de Cultura é dividido em três etapas: investigação temática, 

tematização e problematização; e, composto de cinco fases distintas. Marinho (2009, p. 44), em 

sua dissertação de mestrado, descreve cada etapa do Círculo de Cultura da seguinte forma: 

1º Momento: Investigação Temática: era realizada uma entrevista com cada 

participante na qual eram anotadas as palavras e frases que mais apareciam ou que 

mais traduziam sua realidade. Dessa maneira, os coordenadores verificavam a 

temática que mais se aproximava da vida dos alfabetizandos; 

2º Momento: Tematização: seleção dos temas geradores e palavras geradoras. A partir 

das palavras e temas, o conteúdo programático era pensado, a cada encontro, a cada 

conversa; 

3º Momento: Problematização: as palavras eram discutidas a partir de sua ideologia, 

uma exploração semântica da palavra era realizada a fim de politizar os estudantes 

[...] (MARINHO, 2009, p. 44). 

 

Também nesse mesmo projeto, Marinho (2009, p. 44) expõe as cinco fases que são 

fundamentais para a realização de cada etapa do círculo. São elas: 

 

1ª Fase: levantamento do universo vocabular dos grupos com quem se trabalharia. 

Essa fase se constituiu num momento de pesquisa e conhecimento do grupo, 

aproximando educador e educando numa relação mais informal e, portanto, mais 

carregada de sentimentos e emoções. É igualmente importante para o contato mais 

aproximado com a linguagem, com os falares típicos do povo, com sua cultura; 

2ª Fase: escolha das palavras selecionadas do universo vocabular pesquisa. Esta 

escolha partia dos critérios: a) da riqueza fonêmica; b) das dificuldades fonéticas, 

numa sequência gradativa dessas dificuldades; c) do teor pragmático da palavra, ou 

seja, na pluralidade de engajamento da palavra numa dada realidade social, cultural, 

política entre outras possibilidades;  

3ª Fase: criação de situações existenciais típicas do grupo com o qual se trabalhava. 

Situações desafiadoras, codificadas e carregadas de elementos que eram 

descodificados pelo grupo com a mediação do educador. Situações locais que 

discutidas abriam perspectivas para a análise de problemas regionais e nacionais, 

como o saneamento básico local, moradia, alimentação; 

4ª Fase: Elaboração de fichas-roteiro que auxiliassem os coordenadores de debate no 

seu trabalho. São fichas que deverão servir como subsídios, mas sem uma prescrição 

rígida a seguir;  

5ª Fase: elaboração de fichas com a decomposição das famílias fonêmicas 

correspondentes aos vocábulos geradores. Esse material fora confeccionado na forma 

de slides, stripp-filmes (fotograma) ou cartazes (MARINHO 2009, p. 44-45). 

 

Assim sendo, compreende-se que o Círculo de Cultura é composto por etapas e fases 

que devem ser consideradas. 

 

2.6 OS TEMAS GERADORES NO ENSINO DE FÍSICA 

 

Os debates visando à aplicação dos Temas Geradores em Ciências tiveram início por 

volta da década de 70. Porém, depois de analisar o método Paulo Freire com base nos Temas 

Geradores, por meio de uma releitura do método, Delizoicov (2001) começa a fazer uso desse 

método aplicando-o em Guiné-Bissau entre os anos de 1979 e 1981. Ele acreditava que  
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[...] os temas geradores foram idealizados como um objeto de estudo que compreende 

o fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática, pressupondo um estudo da 

realidade em que emerge uma rede de relações entre situações significativas 

individual, social e histórica, assim como uma rede de relações que orienta a 

discussão, interpretação e representação dessa realidade (DELIZOICOV; ANGOTTI 

& PERNAMBUCO, 2009, apud SANTOS, 2015, p. 45). 

 

O método descrito por Delizoicov (2001) é composto de três fases: estudo da realidade, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. Para o autor a problematização 

pode ser compreendida como uma forma de aquisição de um novo conhecimento, num estímulo 

que permita ao educando a carência de adequação de novos saberes, ou seja, permita que seja 

atrativo e que consiga compreender que as respostas que tenta encontrar só serão possíveis com 

conhecimento diferente: 

 

Escolha e formulação adequada de problemas, que o educando não se formula, de 

modo que permitam a introdução de um novo conhecimento (para o educando) [...]. 

São [...] problemas que devem ter o potencial de gerar no aluno a necessidade de 

apropriação de um conhecimento que ele ainda não tem e que ainda não foi 

apresentado pelo professor. É preciso que o problema formulado tenha uma 

significação para o estudante, de modo a conscientizá-lo que a sua 

solução exige um conhecimento que, para ele, é inédito; 

Um processo pelo qual o educador ao mesmo tempo em que apreende o conhecimento 

prévio dos educandos promove a sua discussão em sala de aula, com a finalidade de 

localizar as possíveis contradições e limitações dos conhecimentos que vão sendo 

explicitados pelos estudantes, ou seja, questiona-os também. Se de um lado o 

educador procura as possíveis inconsistências internas aos conhecimentos 

emanados das distintas falas dos educandos para problematizá-las, tem, por outro, 

como referência implícita, o problema que será formulado e explicitado para os 

educandos no momento oportuno, bem como o conhecimento que deverá desenvolver 

como busca de respostas. A intenção é ir tornando significativo, para o educando, o 

problema que oportunamente será formulado (DELIZOICOV, 2001, apud SANTOS, 

2015). 

 

Na primeira fase, de estudo da realidade, usa-se como característica a problematização. 

Nesse processo busca-se compreender o contexto crítico no qual o indivíduo está inserido. Para 

isso, faz-se necessário que o aluno exponha seus conhecimentos prévios. Esse é o ponto de 

partida para essa etapa.  

Então, a partir disso, ele irá refletir sobre sua atuação nesse contexto compreendendo a 

sua realidade a assim entendendo seu conhecimento sobre a realidade abordada e a necessidade 

de buscar mais conhecimento para intervir nessa realidade. Corroborando tal ideia, Santos 

(2015, p. 48) descreve: 

 

A intenção da problematização inicial é a compreensão da posição dos educandos ante 

as questões em pauta. O ponto culminante desta problematização é fazer com que o 
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educando sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não 

detém, ou seja, procura-se configurar a situação em discussão como problema que 

precisa ser enfrentado (SANTOS, 2015, p. 48). 

 

Com isso, a função do educador é a de fomentar a pesquisa para saber o que os 

educandos têm de conhecimento e o que pensam sobre determinada situação. Busca-se não 

trazer comentários prontos, mas questionamentos que possam aguçar o debate e a busca pelas 

respostas aos questionamentos elucidados dos educandos (DELIZOICOV, ANGOTTI & 

PERNAMBUCO, 2002, apud SANTOS, 2015, p. 48). 

Na segunda fase do processo, que se refere à organização do conhecimento, busca-se 

registrar os questionamentos expostos pelos educandos, de modo que possam agrupá-los 

sistematicamente, a fim de privilegiar aquilo que está mais inserido no contexto deles.  

Assim, o professor, para que favoreça o processo de ensino-aprendizagem, deverá expor 

outros pontos de vista, explicações, explanações de modo a confrontar essa realidade 

apreendida pelos alunos até esse momento com a visão trazida pelo professor. Dessa forma, o 

educando poderá conferir essas perspectivas com o seu ponto de vista para assim analisar de 

forma mais clara esses problemas. Dito de outra maneira, o educador propõe o início do estudo 

dos temas trazidos pelos alunos. 

A última etapa do processo é a aplicação do conhecimento. Nessa etapa, aborda-se o 

conhecimento de modo sistemático sobre aquilo que o aluno está agregando, assimilando, 

absorvendo; para que o aluno venha a averiguar, inquirir por meio dos conhecimentos prévios 

que foram ponto de partida do estudo com outras formas de saber, que possam ser úteis e 

estejam diretamente ligadas, porém, que possam ser apreendidas pelo mesmo estudo. 

Esta etapa, na visão freireana, refere-se à codificação e descodificação, ou seja, codifica 

aquilo que o educando trouxe de sua visão de mundo, para descodificá-lo, contrastando-o com 

outras visões e fazendo uma nova codificação da realidade. 

Muenchen e Delizoicov (2014, p. 620), num Simpósio de Física, resumem essas etapas 

numa aplicação ao ensino de física da seguinte maneira: 

 

Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os alunos 

conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse momento 

pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim 

de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam. Para os autores, a 

finalidade desse momento é propiciar um distanciamento crítico do aluno ao se 

defrontar com as interpretações das situações propostas para discussão, e fazer com 

que ele sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não 

detém. 

Organização do Conhecimento: momento em que, sob a orientação do professor, os 

conhecimentos de física necessários para a compreensão dos temas e da 

problematização inicial são estudados.  
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Aplicação do Conhecimento: momento que se destina a abordar sistematicamente o 

conhecimento incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações 

iniciais que determinaram seu estudo quanto outras que, embora não estejam 

diretamente ligadas ao momento inicial, possam ser compreendidas pelo mesmo 

conhecimento (MUENCHEN; DELIZOICOV, 2014, p. 620). 

 

Portanto, percebe-se que a aplicação dos temas geradores em física, desde a década de 

70, resumiu-se a esta metodologia em três períodos, o que está pertinente com as exposições 

que os alunos fazem de sua realidade para que o professor conheça o que eles pensam e os 

instigue a buscar conhecimentos necessários e novos que serão úteis para o enriquecimento 

cultural deles. Assim, poderão estar aptos para a introdução dos conhecimentos que serão 

expostos pelo professor para esmerar os alunos.  

Uma das principais preocupações com relação ao ensino de física nos dias atuais diz 

respeito à aprendizagem. Como relatado anteriormente na pesquisa, essa defasagem contribui 

para que o aluno tenha desinteresse em aprender a disciplina. Ainda corroborando com a 

defasagem está a forma de abordagem da disciplina no ensino do país. Essa problemática do 

ensino é percebida já há algum tempo e criticada por vários profissionais da educação.  

Além disso, percebe-se que as abordagens dos conteúdos parecem fora da realidade 

vivida pelos alunos, o que contribui para que o ensino não tenha significado algum para eles. 

Sobre isso, Moreira (2006, apud BACKES e PROCHNOW, 2017, p. 2) descreve que a 

aprendizagem evidenciada, significativa, ocorre quando há a aquisição de significados reais 

para os indivíduos, relacionados com o contexto e seus conhecimentos prévios.  

Ainda nessa perspectiva, Moreira (2011b) novamente relata que a sociedade atual exige 

que os conhecimentos sejam adquiridos significativamente, porém isso deve ocorrer de maneira 

crítica, próximo da sociedade e do seu contexto. 

Fato este comprovado por Paulo Freire com sua definição de “educação bancária”, a 

qual criticava duramente, chegando a usar a expressão como educação opressora (conforme 

relatado no capítulo anterior). 

Por conseguinte, faz-se necessário um ensino que estimule o aluno a aprender, a buscar 

o conhecimento, a ser atuante no seu processo de aprendizagem, que seja participativo, que 

busque compreender o seu mundo, ou seja, que possa lhe proporcionar a libertação dos 

conteúdos verticalizados que tanto o oprimem e fazem com que, alienado neste processo de 

ensino, não tenha qualquer papel de protagonismo e sim, unicamente, de coadjuvante passivo. 

Defendendo essa ideia da participação do aluno no seu processo de ensino-

aprendizagem, Backes e Prochnow (2017, p. 3) escreve que os temas geradores precisam 
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demandar conteúdos que torne cabível interferir na prática do aluno. Além disso, os educandos 

devem assimilar e diferenciar aquilo que estão aprendendo, para que isso possa fazer sentido: 

 

[...] temas geradores devem abordar conceitos, informações e que seja possível 

intervir na sociedade e realidade do estudante. É necessário que os estudantes 

compreendam e reconheçam a importância do tema, possibilitando assim que a 

aprendizagem possua significado (MARCONDES, 2008 p. 3). 

 

Assim, o uso da metodologia de Paulo Freire do Círculo de Cultura, por meio de Temas 

Geradores, encaixa-se perfeitamente como uma possibilidade de tornar o ensino mais 

abrangente, rico, prazeroso e satisfatório.  

Corazza (1992, p.33) refere-se ao Tema Gerador da seguinte forma: 

 

O TEMA GERADOR: centraliza o processo ensino-aprendizagem, já que sobre ele 

dar-se-ão os estudos, pesquisas, análises, reflexões, discussões e conclusões. Esta 

centralidade pode ser definida diretamente pelos alunos, por uma pesquisa temática 

ou pelas especificidades da própria disciplina articuladas com a realidade e com a 

prática social dos educandos (CORAZZA, 1992, p.33). 

 

Desse modo, a metodologia de Paulo Freire pode tornar o ensino mais significativo. 

Primeira razão, o ensino deixa de ser verticalizado, ou seja, do professor depositando os 

conteúdos no aluno, e passa a ser horizontal, em que professor e alunos dialogam, a fim de que 

troquem experiências e construam, juntos, o conhecimento. Em segundo lugar, o método Paulo 

Freire procura adentrar o processo de ensino, levando em consideração o que o aluno já sabe. 

Do mesmo modo, a experiência (aprendizagem) adquirida por ele até aquele momento não é 

desprezada, pelo contrário, parte justamente deste saber apreendido para que venha a ser 

enriquecido. Em terceiro lugar, o método Paulo Freire procura trabalhar conteúdos que estão 

relacionados ao cotidiano do aluno em seu ambiente de vida.  

Freitas e Halmenschlager (2014, p. 2-3) reforçam essa ideia de contextualizar o 

conteúdo de acordo com a realidade do aluno numa pesquisa, da seguinte maneira: 

 

A partir de estudos socializados no âmbito da pesquisa em ensino de física, pode-se 

constatar a importância da contextualização utilizando temas em sala de aula. A busca 

por um ensino articulado com a realidade do aluno é remetida à procura de estratégias 

pedagógicas que envolvam o estudante, fazendo com que o processo de ensino-

aprendizagem seja algo interessante e com significação para ele (FREITAS; 

HALMENSCHLAGER, (2014, p. 2-3). 

 

Para isso, busca-se compreender a realidade de cada indivíduo do grupo como, por 

exemplo, o bairro onde mora, o clima em sua cidade, o traçado das ruas, expectativa de vida, o 



54 
 

trânsito, principais problemas de doenças, coleta de lixo, dentre outros; para, a partir de então, 

propor formas de solucionar os problemas vividos por ele para que transforme seu ambiente.  

Essa condição é prevista na LDBEN de 1996 sendo “[...] papel da escola e dos 

professores estimular os alunos a perguntarem e a buscarem respostas sobre a vida humana, 

sobre os ambientes e recursos tecnológicos que fazem parte do seu cotidiano ou que estejam 

distantes no tempo e no espaço” (BRASIL 1996, p. 61). 

Fagundes e Pinheiro (2014, p. 14) vão mais além ao afirmar que ensinar a partir da 

contextualização do ambiente em que a criança está inserida é uma das formas para enfrentar a 

problemática da não aprendizagem e de amenizar as dificuldades encontradas no ensino dos 

conteúdos de ciências. 

Ou seja, observando-se o universo diário vivido pelo aluno, procura-se centrar os 

conteúdos em seu contexto para que ele possa ter a capacidade de intervir no seu meio e poder 

construir uma nova realidade. Nas palavras de Zatera (2007, p. 223): 

 

Conforme a concepção libertadora de Paulo Freire, conteúdo é uma busca constante 

em torno do que é necessário, significativo, essencial para o diálogo, através do qual 

se irá construir o verdadeiro conhecimento. Se esta busca for negada, estar-se-á 

promovendo uma "invasão cultural". Porque, para Paulo Freire, os conteúdos 

precisam estar 'ligados' aos fatos econômicos, sociais, políticos, históricos e 

ideológicos, para que assim se efetive a verdadeira aprendizagem. O que só é possível 

se o conhecimento for construído, criado e recriado na relação dialógica entre 

educador-educando (ZATERA, 2007, p. 223). 

 

Nessa mesma perspectiva de relacionar os conteúdos ao ambiente vivido pelos alunos, 

Jesus (2017) afirma que os Temas Geradores favorecem as atividades pedagógicas e viabilizam 

o conhecimento: 

 

O tema que centraliza o processo educativo em sala de aula, em torno do qual 

acontecem os estudos, as pesquisas, análises, reflexões, discussões e conclusões é 

percebido como tema gerador. Este ajuda a organizar o trabalho de sala de aula porque 

possibilita uma aprendizagem significativa, tendo-se em vista que os conteúdos serão 

desenvolvidos à medida que são requeridos para que o aprofundamento do tema em 

questão possa acontecer (JESUS, 2017, p. 17). 

 

Assim, ele passa a atuar, definitivamente, como sujeito ativo na transformação do seu 

mundo. Destarte, o estudante assume um papel de protagonista da sua aprendizagem, 

desenvolvendo senso crítico, competências e habilidades e relações com o mundo (PINTO et 

al, 2012 apud BACKES e PROCHNOW, 2017, p. 3). 
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Essa premissa estava de acordo com a pedagogia libertadora de Paulo Freire (1987, p. 

98), quando ele escreve que o tema gerador faz parte da realidade dos homens e só pode ser 

assimilado por meio de suas conexões com suas atividades práticas: 

 

É importante reenfatizar que o tema gerador não se encontra nos homens isolados da 

realidade, nem tampouco na realidade separada dos homens. Só pode ser 

compreendido nas relações homens-mundo. Investigar o tema gerador é investigar, 

repitamos, o pensar dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a 

realidade, que é sua práxis (FREIRE, 1987, p. 98).  

 

Corroborando a significação do meio onde os alunos estão inseridos e suas vinculações 

com o estudo, Paulo Freire (1987, apud RESSETI, 2013, p. 6) relata: 

 

[...] para que sejam realmente significativos e mobilizadores para os educandos, os 

temas geradores devem fazer parte da sua realidade, devem estar inseridos no seu 

cotidiano, em suas relações com o mundo em que vivem, com o ambiente que os cerca 

(FREIRE, 1987, apud RESSETI, 2013, p. 6). 

 

É importante ressaltar que por causa disso os conteúdos não vêm definidos, não vêm 

prontos. Eles são construídos pelo diálogo existente e a partir da conjuntura em que o aluno está 

inserido, dentro da sua realidade, e, também, na perspectiva de que ele possa, realmente, intervir 

nesse ambiente no qual está imerso. 

Ratificando a proposta de que no tema gerador o conteúdo desenvolvido no Círculo de 

Cultura é desenvolvido pelo diálogo e que o papel do educador é o de um organizador dos temas 

apontados, Antonio e Lucini (2007, p. 187) escrevem: 

 

[...] É propriamente a organização curricular que é desencadeada a partir do tema 

gerador, pelo qual os conteúdos e os tempos pedagógicos são definidos. As aulas 

ficam a cargo do educador. Portanto, para que esse processo seja efetivado, o educador 

é agente ativo, participando de todas as instâncias de discussão, não como definidor, 

mas como um integrante fundamental (ANTONIO & LUCINI, 2007, p. 187). 

 

Ainda nessa perspectiva de que o conteúdo não vem predefinido, mas surge do diálogo 

exercido pelos participantes do Círculo de Cultura dentro das relações significativas do contexto 

em que estão inseridos, Cortella (2004, p. 47 apud ANTONIO; LUCINI, 2007, p. 187) escreve: 

 

Nesta concepção, a prática dialógica, a qual inaugura a relação pedagógica entre 

educador-educando-comunidade, como antecipadora do encontro ou da situação 

problematizadora da educação, que vai situar a busca pelo conteúdo programático, ou 

o conteúdo do diálogo, é uma opção curricular que não parte de um programa fechado, 

pré-estabelecido numa organização de pré-requisitos, na qual os conhecimentos e 

valores se manifestam com “existência autônoma”, mas que “dependem, para realizar-
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se, de humanos que os elaborem, atribuindo-lhes significados e dando-lhes suporte de 

manifestação” (CORTELLA, 2004 apud ANTONIO; LUCINI 2007, p. 187). 

 

Outra razão bastante importante é que aquilo que o aluno vai apreendendo acaba se 

transformando em um novo ponto de partida para que o novo conhecimento possa ser adquirido. 

Jesus (2017, p. 2-3) descreve a importância dos temas geradores afirmando: 

 

[...] o educador e educando em sala de aula aprendem juntos, a diversidade pode 

contribuir para o dinamismo da aula, para despertá-lo do interesse, da atenção e do 

envolvimento, garantindo a todos a possibilidade de se expressar sobre aspectos da 

realidade, mantendo uma ligação com o universo conhecido deles, impulsionando-os 

para novas descobertas, pois aprendemos melhor aquilo que temos interesse em 

conhecer (JESUS, 2017, p. 2-3). 

 

Acresce que o indivíduo adquire um novo saber, mas pelo fato deste conhecimento 

incidir em uma nova fase, acaba instigando a buscar a compreensão acerca de um novo saber. 

Isso vai levando o aluno a uma pesquisa diária, redescobrindo seu mundo por intermédio dos 

novos conhecimentos adquiridos. Como afirma Freire:  

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino... Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade (FREIRE, 1996, p. 32). 

 

Corroborando o fato de que a cada dia o aluno vai se redescobrindo por meio dos 

conhecimentos adquiridos e assim adquirindo novos conhecimentos que favoreçam a sua 

socialização, Coll (et al., 1998, ibid.; p.14 apud Fagundes e Pinheiro, 2014) escreve: 

 

[...] o que importa é que os alunos possam construir significados e atribuir sentido 

àquilo que aprendem. Somente na medida em que se produz este processo de 

construção de significados e de atribuição de sentido se consegue que a aprendizagem 

de conteúdos específicos cumpra a função que lhe é determinada e que justifica a sua 

importância: contribuir para o crescimento pessoal dos alunos, favorecendo e 

promovendo o seu desenvolvimento e socialização (COLL et al., 1998, apud 

Fagundes e Pinheiro, 2014, p. 14). 

 

Reforçando essa observação, Fagundes e Pinheiro (2014, p. 17) falam sobre a 

importância do ensino nos temas geradores com relação aos conhecimentos, habilidades e 

saberes adquiridos: 

 

[...] o ensino a partir de temas geradores em sala de aula possibilita aos alunos não só 

a busca de informações, mas também a oportunidade de adquirir habilidades, a fim de 

mudar comportamentos, de ver os acontecimentos de maneira diferente, de construir 
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seu conhecimento de forma prazerosa e transformadora, utilizando-se da integração, 

da cooperação e da criatividade, tendo em vista a construção do cidadão competente 

e produtivo (FAGUNDES; PINHEIRO, 2014, p. 17). 

 

Um exemplo de que o Tema Gerador oportuniza a aquisição de habilidades pode ser 

dado da seguinte forma: apreende-se um determinado conteúdo que se vai ramificando em outro 

ou até dentro do contexto do conteúdo anterior. Porém, esse novo saber, por ser novo, passa a 

servir de ponto de partida para que se tenha a necessidade de apreensão do assunto novo. Sendo 

mais claro, as ramificações vão gerando novas ramificações e assim por diante. Assim, o 

aprendizado passa a ser inacabado e não um produto pronto, acabado, fechado, como acontece 

na educação bancária. 

Além disso, uma razão primordial para o sucesso desse método de ensino-aprendizagem 

é o fato de este ser praticado com o uso do diálogo. Os indivíduos se sentam em círculo, o que 

demonstra o processo democrático do método em que todos, se quiserem, terão a mesma 

importância no processo de ensino-aprendizagem, já que todos, caso queiram participar, serão 

agentes transformadores nesse processo.  

Ratificando com a temática de que o ensino deve favorecer o aspecto democrático da 

aprendizagem do educando, bem como a criatividade e independência do educando, Santos 

(2015, p. 7) escreve que é  

 

[...] necessário defender que o espaço de sala de aula precisa ser democrático, 

dialógico para poder fluir a criatividade; para tornar-se uma escola viva. A educação 

precisa ser compreendida ao mesmo tempo “como um ato político, como um ato de 

conhecimento e como um ato criador” (GADOTTI, 1996, p. 80 apud SANTOS, 2015, 

p. 7). 

 

O professor nessa dialética tem o papel de ser o propositor do debate, agindo como 

facilitador, de modo que o conhecimento seja adquirido sem a perda da essência do correto 

saber. Ele deve interferir quando os indivíduos quiserem fugir do debate, fugir do tema, da 

discussão do grupo. Também não se pode obrigar àqueles que não querem participar impondo 

sua vontade. Pelo contrário, pode, nesse caso, agir para que eles possam ser inseridos neste rol 

de debates. 

Diante do exposto, percebe-se que o método do Círculo de Cultura é bastante efetivo 

para que se obtenha uma aprendizagem significativa. Para Fagundes & Pinheiro (2014), o 

ensino significativo deve acontecer por meio da problematização do tema e de forma dialógica:  

 

[...] nos mostra que a busca por um ensino significativo acontece de maneira 

problematizadora e dialógica, o que também possibilita a reflexão sobre a realidade. 
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Assim, além de possibilitar a apreensão do tema gerador e do planejamento, insere ou 

começa a inserir os alunos numa forma crítica de pensarem seu mundo 

(FAGUNDES & PINHEIRO, 2014, p. 17). 

 

Ela pode contribuir para o crescimento do aprendizado do aluno e, ainda, estimular para 

que ele possa ter prazer em buscar o conhecimento.  

 

2.7 OS TEMAS DE FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

Para compreender a presença do ensino de física nos anos iniciais buscou-se identificar 

quais temas estão presentes que possibilitam a construção de uma proposta de alfabetização 

para o ensino de física. Um breve mapeamento que foi realizado permitiu identificar que se 

pode trabalhar a disciplina desde os anos iniciais, conforme previam os PCNs I, em dois 

objetivos gerais das Ciências Naturais: 

 

[...] perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente 

para a melhoria do meio ambiente; saber utilizar diferentes fontes de informação e 

recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; (BRASIL, 1997 p. 21). 

 

Do mesmo modo, os PCNs I abordam a importância de trabalhar o ensino de ciências 

para compreensão dos fenômenos da natureza. Assim, o ensino de Ciências Naturais também é 

espaço privilegiado em que as diferentes explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza 

e as transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados (BRASIL, 

1997, p. 22). 

Nessa perspectiva sobre a relevância do ensino de física dentro do currículo de Ciências 

Naturais, os PCNs preveem que as ciências investigam os aspectos da natureza e suas 

correlações para compreender e desvendar de modo geral as leis que regem o universo: 

 

São traços gerais das ciências buscar compreender a natureza, gerar representações do 

mundo — como se entende o universo, o espaço, o tempo, a matéria, o ser humano, a 

vida —, descobrir e explicar novos fenômenos naturais, organizar e sintetizar o 

conhecimento em teorias, trabalhadas e debatidas pela comunidade científica, que 

também se ocupa da difusão social do conhecimento produzido (BRASIL, 1997, p. 

23). 

 

Nesse contexto das ciências, os PCNs ainda trazem alguns fenômenos físicos que 

aconteceram na história e que foram importantíssimos para a humanidade: 
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Na história das ciências são notáveis as transformações na compreensão dos diferentes 

fenômenos da natureza especialmente a partir do século XVI, quando começam a 

surgir os paradigmas da ciência moderna. Esse processo tem início na Astronomia, 

por meio dos trabalhos de Copérnico, Kepler e Galileu (séculos XVI e XVII), que, de 

posse de dados mais precisos obtidos pelo aperfeiçoamento das técnicas, 

reinterpretam as observações celestes e propõem o modelo heliocêntrico, que desloca 

definitivamente a Terra do centro do Universo. A Mecânica foi formulada por Newton 

(século XVII) a partir das informações acumuladas pelos trabalhos de outros 

pensadores, notadamente de Galileu e Kepler. Reinterpreta-as com o auxílio de um 

modelo matemático que esquematizou, estabelecendo um paradigma rigoroso e 

hegemônico até o século passado (BRASIL, 1997, p. 23) 

 

Por fim, percebe-se que o ensino de física, mesmo não presente de forma extrínseca, 

como disciplina a ser estudada de forma independente, está intrinsecamente ligada aos 

objetivos, metas, proposta pedagógica e importância no ensino de Ciências Naturais. 

Isso pode ser facilmente comprovado quando se observam as competências que se 

esperam que os alunos alcancem no decorrer do Ensino Fundamental I, dentre elas destacando-

se: 

 

• compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte 

integrante e agente de transformações do mundo em que vive; 

• identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e 

condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica; 

• formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de 

elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e 

atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar;  

• saber utilizar conceitos científicos básicos, associados a energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

• saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para coleta, 

organização, comunicação e discussão de fatos e informações;  

• compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, 

distinguindo usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da 

natureza e ao homem (BRASIL, 1997, p. 31) 

 

O ensino de ciências no Ensino Fundamental é dividido em quatro blocos temáticos: 

Ambiente; Ser Humano e Saúde; Recursos Tecnológicos e Terra e Universo (BRASIL, 1997, 

p. 34). No entanto, este último só é abordado no Ensino Fundamental II. Esses blocos podem 

ser organizados em temas e alguns já estão até consagrados, como podemos citar, por exemplo: 

energia e máquinas (BRASIL, 1997, p. 34). 

Assim, os temas de física previstos de modo intrínseco no conteúdo de Ciências Naturais 

estão previstos no bloco temático Ambiente, estudando ecologia na parte de fluxo de energia 

no ambiente e conceito de relação dos seres vivos com os componentes abióticos do meio. 

Nesse contexto, prevê como Tema de Física: Energia, no qual podem ser estudados as fontes e 

os tipos de energia. Também, nos componentes abióticos do meio pode-se trabalhar, no 

contexto de radiação solar, a natureza da Luz. 
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Além disso, pode-se trabalhar o Tema de Energia no bloco temático Ser Humano e 

Saúde. Nessa temática, abordam-se os processos de obtenção de energia para manutenção do 

corpo humano. 

No entanto, é no bloco temático de Recursos Tecnológicos que se obtém um rol de temas 

de física. São eles: magnetismo, acústica, óptica, mecânica, eletroeletrônica. Assim, se percebe 

nos PCNs que podem ser trabalhados quase todos os temas de física existentes. 

Além dos Parâmetros, também são previstos temas de física nos Referenciais 

Curriculares do Estado de Rondônia. O referencial tem como objetivo na área do estudo de 

ciências: 

 

[...] dar condições para o educando identificar problemas a partir de observações de 

fato, levantamento de hipóteses, testagem, refutação e descarte, quando fosse o caso, 

trabalhando de forma a tirar conclusões, sozinho. O educando deve ser capaz de 

“redescobrir” o já conhecido pela ciência, apropriando-se da sua forma de trabalho, 

compreendida então com o “o método científico”: uma sequência rígida de etapas 

preestabelecidas. É com essa perspectiva que se busca a democratização do 

conhecimento científico, reconhecendo-se a importância da vivência científica não 

apenas para eventuais futuros cientistas, mas também para o cidadão comum 

(RONDÔNIA, 2013, p. 195). 

 

Assim, de acordo com o Referencial Curricular do Estado de Rondônia, os temas de 

física previstos em cada ano de ensino dos anos iniciais seguem a tabela abaixo: 

 

Quadro 1: Conteúdos previstos no Referencial Curricular de Rondônia 

Ano Eixos Temáticos Temas de Física 

1º Ano Interação e Múltiplas Linguagens Grandezas Físicas 

 Vida, Ambiente e Diversidade 
Conceitos Físicos: Espaço, Tempo e 

Movimento 

2º Ano Interação e Múltiplas Linguagens 

Conceitos Físicos: Espaço, Tempo e 

Movimento. 

Estados Físicos da Matéria 

 Vida, Ambiente e Diversidade Luz 

3º Ano Interação e Múltiplas Linguagens Unidades de Medida 

 Práticas Sociais e Educativas Transformação de Energia 

 Vida, Ambiente e Diversidade Óptica: Eclipses 

4º Ano Interação e Múltiplas Linguagens Unidades de Medida 

 Vida, Ambiente e Diversidade Calor 

5º Ano Interação e Múltiplas Linguagens 

Sistema Solar 

Interação com o conhecimento das ciências 

por meio de textos de divulgação científica 

(escritos para crianças) 

 Vida, Ambiente e Diversidade Pressão e Densidade 
Fonte: Referencial Curricular de Rondônia. 
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Os temas presentes na tabela podem ser ainda ramificados em outros temas secundários, 

conclusivos, similares e que tenham alguma relação com outros temas. Assim, esses temas 

podem abranger outros aspectos, de modo a ampliar a abrangência para desencadear um estudo 

mais profundo. 

Enfim, o estudo dos conteúdos de física nos anos iniciais está previsto, pode ser 

trabalhado e deveria ser abordado mais profundamente, como se observa no contexto das 

temáticas previstas em todas as diretrizes e leis que relacionam os conteúdos que devem ser 

trabalhados. Negar o estudo desses temas é prejudicar o processo de formação do indivíduo 

para a sociedade, prejudicando não só sua formação como a possibilidade de que ele possa ter 

de construir um pensamento crítico social que permeia o ambiente em que vive. 
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3. CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Com base nas dificuldades que a maioria dos alunos da educação básica tem para a 

compreensão dos temas do ensino de física no Ensino Médio, a presente pesquisa buscou 

identificar uma metodologia de ensino-aprendizagem que contribui para os processos de 

alfabetização do ensino de física no Ensino Fundamental I.   

Considerando toda a problemática para introduzir o ensino de física no Ensino 

Fundamental, o produto educacional foi voltado para a elaboração de um caderno pedagógico 

de alfabetização com esse conteúdo, procurando identificar quais temas são imprescindíveis 

para a alfabetização nessa etapa de ensino de forma integrada com pelo menos três disciplinas.  

Trabalhar-se-á construção de uma metodologia de ensino-aprendizagem que contribui 

para os processos de alfabetização com temas relacionados aos conteúdos de física. Os temas 

identificados serão trabalhados visando levar os alunos do Ensino Fundamental I – anos iniciais 

– a reconhecer os fenômenos físicos que estão presentes nos ambientes escolares e familiares. 

O objetivo principal na elaboração do produto é identificar uma metodologia de 

alfabetização pedagógica para introduzir os alunos do Ensino Fundamental – séries iniciais no 

ensino da física. Os temas serão identificados buscando despertar a curiosidade pedagógica dos 

alunos para um melhor entendimento dos fenômenos físicos que são abordados na educação 

escolar. 

Para realização do referido projeto far-se-á uso de análise de temas, relacionados a 

conteúdos de física que poderão ser usados para aplicação nos anos iniciais, ressalvando os 

conteúdos preexistentes inseridos e abordados nos PCNs e livros didáticos usados por eles, e 

que podem ser aplicados. A partir disso, desenvolver uma metodologia de alfabetização 

utilizando esses temas, relacionando-os à vivência diária de cada aluno para identificação dos 

fenômenos físicos presentes a sua volta. 

Por conseguinte, aplicar-se-á a metodologia em sala de aula nos anos iniciais 

respeitando a complexidade dos conteúdos, em seus respectivos anos, evitando aplicá-lo em 

séries posteriores nas quais os temas devam ser trabalhados. 

Observar-se-á e analisar-se-á possíveis reações geradas pelos alunos a cada tema 

abordado, intervindo quando necessário, para que se possa auxiliá-los no entendimento e 

identificação do fenômeno.  
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Desenvolver-se-á um caderno pedagógico propondo uma metodologia de alfabetização 

relatando os procedimentos que poderão ser usados, pautados em temas de física que possam 

ser trabalhados nas primeiras séries do período escolar. 

Diante do exposto, esse produto busca inserir os conteúdos de física com a utilização de 

temas relacionados a fenômenos físicos. Com isso, espera-se, além de propor uma metodologia 

diferente de alfabetização, aplicar o conteúdo de física nessas séries a fim de despertar, desde 

o início da vida escolar, o interesse do aluno por essa ciência, dado que atualmente essa matéria 

só é vista paralelamente a outra disciplina no último ano do Ensino Fundamental e 

especificamente no Ensino Médio.  

O produto busca propor uma metodologia de alfabetização do ensino de física de modo 

a inserir tais conteúdos por temas relacionados a fenômenos físicos que estejam presentes no 

cotidiano do aluno. Para isso, foi realizada uma adaptação do Método do Círculo de Cultura de 

Paulo Freire, em três momentos distintos e dividido em cinco fases ou etapas, para conhecer a 

percepção dos alunos sobre determinado fenômeno físico. 

Os momentos serão distribuídos com três propósitos: Pesquisa Temática, Tematização 

e Problematização. As cincos fases serão divididas de acordo com o momento em que se 

encontrar a aplicação da metodologia, da seguinte forma: levantamento das palavras 

relacionadas ao contexto da física do universo da cultura e identidade da criança; escolha de 

temas geradores para o ensino de física dos alunos;  criação de situações existenciais do grupo 

com as palavras geradoras do contexto de física;  elaboração de roteiros de pesquisa com as 

palavras geradoras por meio da pesquisa para ampliação do conhecimento, além da elaboração 

de cartazes, textos, figuras, portfólios e/ou jornais informativos; apresentação dos materiais 

produzidos para revisão dos conteúdos trabalhados e correção de possíveis erros ocorridos. 

A pesquisa será feita por meio de encontros na forma de aulas e será avaliada de forma 

dialógica, em que será feito um círculo e o professor pesquisador introduzirá os 

questionamentos a todos os alunos a fim de iniciar o diálogo do grupo.  

A participação do professor pesquisador será na condição de mediador entre um tema e 

outro, a fim de fomentar o diálogo e a reflexão de determinado tema e exposição do assunto 

que fora mencionado pelos alunos, o que conduzirá a uma melhor compreensão de determinado 

fenômeno ou evento físico abordado.  

Com isso, a metodologia será estruturada em um plano de estágio para que o produto 

venha a ser aplicado obedecendo às etapas do método proposto na pesquisa. Assim, ele 

obedecerá a uma ordem didática para que o processo obtenha mais êxito. 
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Quadro 2: Esquema da Metodologia do Círculo de Cultura adaptada ao Tema Gerador de Física 

 

Momentos 

1º Pesquisa Temática 

2º Tematização 

3º Problematização 

 

 

Fases 

1º Levantamento dos Temas de Física 

2º Escolha dos Temas geradores de Física 

3º Aplicação dos Temas Geradores de Física 

4º Elaboração de Atividades de Pesquisa e do Material referente aos 

conteúdos trabalhados 

5º Amostra do Material Desenvolvido e Revisão dos Conteúdos abordados 
Fonte: Acervo do Autor 

 

Assim, por meio desse esqueleto busca-se o diálogo com a utilização de um tema que 

seja de interesse dos alunos para que, a partir disso, se possa alcançar como objetivo geral: 

identificar uma metodologia de ensino de física por intermédio do Método Paulo Freire do 

Círculo de Cultura. 

Além disso, pretende-se: 

1. Investigar palavras do universo vocabular dos alunos que podem ser úteis para se 

trabalhar os conteúdos de física de modo transversalizado com outras disciplinas. 

2. Classificar as principais palavras e usá-las como temas geradores para 

desenvolvimento do ensino de física. 

3. Descrever, com o uso de temas geradores de física, algumas situações coerentes 

com a realidade dos alunos a fim de diagnosticar o entendimento que tenham sobre determinado 

conceito físico. 

4. Pesquisar alguns exemplos de aplicação dos temas geradores de física que são 

relacionados ao ambiente de vida diário dos alunos. 

5. Desenvolver materiais lúdicos e ilustrativos que venham coadunar com o 

entendimento e construção do conhecimento adquirido pela inserção dos temas geradores de 

física no Círculo de Cultura. 

Com isso, o indivíduo pode adquirir algumas competências e habilidades tais como:  

Competência:  

• Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos ou 

sistemas naturais inseridos no ambiente de vida de cada aluno. 

Habilidades:  

• Identificar alguns fenômenos físicos inseridos no cotidiano. 
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• Reconhecer a importância de cada fenômeno para compreender sua aplicação e 

assim poder resolver os problemas oriundos no cotidiano. 

• Distinguir os benefícios e malefícios que tal fenômeno pode produzir e a melhor 

forma de utilização. 

• Desenvolver uma reflexão crítica de tal fenômeno físico. 

Assim, para que o produto seja aplicado, devem ser seguidas algumas etapas por meio 

de encontros divididos em pelo menos cinco – que são as etapas da fase dos encontros em 

círculo em que ocorrem os diálogos. Cada encontro segue uma determinada fase da metodologia 

e, caso seja necessário, poderão se repetir as fases como, por exemplo, os levantamentos dos 

temas de física, em mais de um encontro, principalmente no que se refere à primeira fase, pois 

talvez um encontro não seja suficiente. 

 

3.1 PRIMEIRA ETAPA: LEVANTAMENTO DOS TEMAS DE FÍSICA 

 

A aplicação da primeira etapa do método deve ocorrer no primeiro encontro com os 

educandos, dando início aos levantamentos dos temas de física já na primeira aula. A aula será 

iniciada com apresentação aos alunos da proposta pedagógica de ensinar física para o respectivo 

ano. Para isso, deve-se explicar que os conteúdos abordados são previstos no currículo de 

Ciências. 

Depois disso, o professor organizará os alunos em círculo, como será feito em outros 

encontros. Este processo serve para que se possa obter um diálogo melhor em que todos se 

olhem de igual para igual, sem discriminação por conhecimento, aproveitando a diferenciação 

de saberes, a fim de que todos se coloquem na mesma posição de obtenção de conhecimento, 

inclusive o professor.  

Na sequência será realizada uma questão motivadora a cada aluno para que cada um 

exponha os fenômenos físicos no seu ambiente de vida de uma forma dialógica e indireta, pois 

eles farão essa exposição de forma natural considerando o diálogo exercido entre o professor e 

o educando. 

Por esse motivo, é necessário que o educando tenha abertura para dialogar, sendo 

respeitado seu direito de expor seus relatos no contexto da questão motivadora. Então, é 

fundamental que o professor mediador permita a fluidez desse diálogo. 

Essa questão motivadora poderá ser colhida por intermédio de situações rotineiras 

comuns do seu cotidiano, como, por exemplo, um relato sobre uma situação vivida por eles em 
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alguma fase de sua vida; alguma observação sobre um fato ocorrido recentemente que lhes 

chamara a atenção; uma notícia que marcou o bairro onde eles residem.  

Além dessas, também podem ser usadas situações relacionadas a algum fenômeno da 

natureza. Alguns exemplos disso são: o clima em sua cidade, bairro, região; a cor do céu; a 

formação do arco-íris; formação de chuvas. E também podemos utilizar questões relacionadas 

a problemas estruturais da cidade, como a coleta de lixo, a pureza (ou impureza) da água, entre 

outros. 

Assim, será possível poder conhecer o universo dos fenômenos físicos que o aluno 

presenciara até aquela fase de sua vida, mesmo que ele não compreenda aquele fenômeno e, 

assim, realizar uma leitura de mundo sobre os temas geradores em física que eles podem relatar. 

Destarte, o objetivo dessa etapa é identificar, no diálogo do grupo, os principais 

fenômenos físicos pertencentes ao universo cultural do aluno. No entanto, caso seja necessário, 

quando o aluno não consiga ainda retirar as palavras geradoras de física, poderá ser feito um 

outro encontro aplicando essa mesma fase, a fim de coletar as palavras que possam ser utilizadas 

como temas de física.  

 

3.2 SEGUNDA ETAPA: ESCOLHA DOS TEMAS DE FÍSICA 

 

Nessa etapa o professor poderá retomar a aula a partir de temas geradores que foram 

coletados por eles no encontro anterior e com isso aprimorar o diálogo entre os alunos acerca 

dos respectivos fenômenos físicos relatados, para intervir e guiá-los, a fim de correlacioná-los 

com outras disciplinas, caso seja possível.  

De mesma maneira, aperfeiçoar o debate entre eles acerca desses fenômenos físicos, 

para verificar qual deles é mais comum a todos os educandos participantes do grupo. Com isso, 

se faz a escolha do Tema Gerador de Física que será discutido e trabalhado no encontro 

posterior. 

Desse modo, para exemplificação, se dentro do contexto diário dos alunos estiverem 

temas relacionados a energia, poderá ser usado esse tema de física para trabalhar conceitos de 

energia tais como: energia cinética, energia potencial, calor, energia elétrica. Da mesma 

maneira, se surgirem temas relacionados a movimento, poderão ser trabalhados conceitos 

físicos de cinemática, tais como: ponto material, corpo extenso, posição escalar, repouso, 

movimento e outros correlacionados.  

O objetivo dessa etapa é escolher o Tema Gerador de Física a ser trabalhado. Para tanto, 

é necessário saber o conhecimento dos temas de física coletados que cada componente do grupo 
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tem dentro de sua realidade cultural e, caso apareçam outros temas correlatos que não tinham 

sido recolhidos no encontro anterior, esses poderão servir como proposta para serem temas 

geradores utilizados oportunamente em um outro momento que poderão servir depois para 

inserção em outra proposta de estudo e ensino. 

 

3.3 TERCEIRA ETAPA: APLICAÇÃO DOS TEMAS GERADORES DE FÍSICA 

 

Nessa etapa o professor mediador iniciará a aula usando os temas geradores de física 

coletados do ambiente do grupo e iniciará o diálogo aplicando-os ao cotidiano do aluno, 

instigando-os a discutir sobre a importância desses temas e as possibilidades de lidarem com 

eles no seu contexto cultural. 

Então, o professor irá discutir com os educandos os conceitos físicos relacionados ao 

tema gerador de física proposto, que pode ser: energia, eletricidade, calor, movimento, óptica, 

pressão, estática, leis de Newton, entre outros. Assim, a partir do diálogo ocorrido no momento 

da discussão, correlacioná-los com outras áreas que possam servir de subsídios para o estudo 

completo do tema de física. 

Além do auxílio para entendimento do tema, o professor poderá ampliar essa discussão 

inserindo conceitos de outras áreas que possam estar diretamente ligadas ao Tema Gerador de 

Física, utilizando a didática interdisciplinar. Assim, o tema poderá ser estudado de uma forma 

ampla e abrangente, o que poderá gerar um estudo esmerado, não só do tema como também das 

áreas correlatas e interligadas por intermédio dos conteúdos discutidos. 

O objetivo dessa etapa é introduzir o estudo do tema, aprimorar o debate com os alunos 

dos conteúdos desenvolvidos e usar o tema de modo transversal com outras disciplinas para que 

o fenômeno possa ser mais bem entendido.  

 

3.4 QUARTA ETAPA: ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA  

 

Nessa etapa, o professor, dentro da temática dos assuntos abordados por meio do Tema 

Gerador de Física, poderá propor uma atividade de pesquisa que vise o estudo mais detalhado 

e aprofundado do tema e que sirva para a complementação dos tópicos desenvolvidos. 

De mesmo modo, por meio dessa pesquisa, poderá elaborar roteiros de estudo sobre os 

conteúdos, inclusive atividades diferenciadas que busquem ampliar o entendimento dos 

assuntos abordados e desenvolver modos mais atrativos de aprendizado, tais como: uma 

atividade lúdica; uma redação sobre os conteúdos discutidos; uma abordagem sobre uma notícia 
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ou matéria que esteja relacionada à temática dos conteúdos; uma poesia que possa explicar ou 

explanar os tópicos estudados, tudo dentro da disponibilidade, capacidade, talento e afinidade 

de cada educando.     

Assim, para complementação do que fora pesquisado, deve-se fazer uma exposição de 

todas as atividades propostas desenvolvidas pelos educandos. Isso poderá ser feito de forma 

lúdica ou ilustrativa, com a confecção de cartazes, mapas conceituais, textos descritivos, que 

serão usados para que os alunos venham a representar de alguma forma aquilo que absorveram 

nos encontros anteriores.  

Vale ressaltar que os educandos terão liberdade de escolher a forma como querem 

realizar essa atividade, bem como se irão realizá-la em grupo, de modo individual ou se todos 

os participantes realizarão a mesma atividade.  

Também se buscará trabalhar essas atividades de forma transversalizada com outras 

disciplinas mostrando suas aplicações e correlações.  

Outrossim, as atividades de pesquisa e também para exposição dos temas devem 

respeitar a complexidade da faixa etária de cada ano de ensino e também da turma. Assim, 

dependendo da turma, determinada atividade pode ser muito difícil, complicada e embaraçosa 

para se realizar.  

O objetivo dessa etapa é desenvolver a ampliação do processo de ensino-aprendizagem 

dos temas de física que foram abordados, juntamente com todos os conteúdos trabalhados e 

discutidos dentro do recurso do diálogo efetivado nos encontros anteriores, para materializá-los 

e, com isso, obter uma avaliação diagnóstica mais clara sobre o que os educandos apreenderam 

e conseguiram relacionar. 

 

3.5 QUINTA ETAPA: AMOSTRA DO MATERIAL DESENVOLVIDO  

 

Nesta etapa o professor reunirá a sala em círculo e fará a exposição de todo o material 

desenvolvido pelos educandos. Assim, discutirá com os alunos todos os conteúdos abordados 

por meio dos diálogos das atividades feitas por eles nos encontros anteriores, revisando todos 

os tópicos expostos.  

Com isso, estará avaliando definitivamente se o objetivo proposto foi alcançado, tendo 

em vista a produção e participação de cada um nos encontros. Também serão observadas as 

relações que foram feitas pelos alunos com outras disciplinas identificando o porquê e o modo 

como foi realizada essa relação, para analisar se isso aconteceu adequadamente.  
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Essa etapa é importante porque se trata de uma avaliação diagnóstica que serve para que 

o professor possa ter a percepção do que os alunos compreenderam. O objetivo é verificar se o 

diálogo produziu o conhecimento necessário aos educandos. 

 Assim, a avaliação serve como parâmetro para se medir o entendimento do educando 

sobre os conteúdos trabalhados e também estudados em consonância com o seu conhecimento 

empírico, o que pode ocorrer pela interação deles diante dos temas e assuntos abordados, como 

também de sua verbalização observando-se a participação de cada um nesse diálogo. 

De mesmo modo, para melhor verificação de aprendizagem e complementação da 

avaliação, poderá ser usado o método de avaliação formativa de modo a verificar se os 

educandos conseguiram apreender os conteúdos abordados. Assim, será possível intervir 

quando o objetivo não está sendo alcançado. 

Assim, caso seja necessário, poderá retomar a discussão de algum tema para que o 

educando não tenha prejuízo no seu processo de ensino-aprendizagem, fazendo as devidas 

correções e interações necessárias para que ele tenha a compreensão adequada do tema em 

questão. 

O objetivo dessa etapa é proporcionar a materialização do que os educandos estudaram 

no decorrer dos encontros. Além do mais, revisar o que fora trabalhado e fazer a intervenção 

necessária para alcançar a aprendizagem e entendimento correto dos objetos de estudos 

discutidos e garantir a alfabetização do ensino do Tema de Física. 
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4. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

Na seleção para a aplicação do produto, optou-se por essa turma de 5º ano pela relação 

de amizade e cortesia com uma das responsáveis pela administração da escola, haja vista que 

algumas professoras e alguns professores dessas séries têm dificuldade e certa resistência para 

que se realizem atividades nas suas salas e, também, pelo fato de ser uma turma que estava no 

último ano do ciclo dos anos iniciais, portanto, prestes a passar para uma nova etapa do período 

escolar. 

A turma escolhida tinha aproximadamente 30 alunos e, dentre eles, um aluno com laudo 

confirmado apresentando a deficiência de Distúrbio de Déficit de Atenção. Os alunos tinham 

idades entre 10 e 15 anos, o que representa uma turma diversificada cognitivamente devido ao 

fato de que, nessa fase da vida, a idade pode interferir tanto na forma de absorver os conteúdos 

(aprender) como também acerca do modo de se prender a atenção para o aprendizado. 

O produto está dividido em dois períodos que são os momentos em que ocorrem a 

pesquisa temática, a tematização e a problematização; e também as etapas, que estão divididas 

em cinco fases distintas que correspondem ao levantamento dos temas de física, à escolha dos 

temas geradores de física, à aplicação dos temas de física, à elaboração de atividades e de 

materiais referentes aos conteúdos trabalhados e à amostra do material desenvolvido e da 

revisão de conteúdo. Para que se tenha uma compreensão melhor destas, resolveu-se descrever 

a aplicação do produto por encontros e não por fases, dado que os encontros não coincidem 

com as fases, havendo necessidade de mais encontros para uma determinada fase. 

 

4.1 PRIMEIRO ENCONTRO – LEVANTAMENTO DOS TEMAS DE FÍSICA 

 

Por se tratar do primeiro encontro, começou-se explicando aos educandos a que se 

referia essa aula, relatando que se trata de uma proposta de ensino que será desenvolvida com 

eles. Essa iniciativa permite que os alunos se sintam à vontade para que possam ter um 

desenvolvimento melhor e mais eficaz durante a aplicação do produto. Assim, eles se sentirão 

mais tranquilos para que possam perquirir quando necessário e terem uma participação mais 

ativa durante a aula. 

Após essa primeira parte introdutória, iniciou-se a aplicação do método colocando os 

educandos em círculo. Aproveitou-se para comunicá-los que nos encontros posteriores também 

seria feito o círculo, pois seria a forma em que a sala deveria ficar organizada. Vale ressaltar 
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que o professor também faz parte desse processo e na proposta ele participa da aprendizagem 

de forma horizontal com os educandos. 

Esse processo é importante, pois representa a participação coletiva, sem discriminar 

ninguém, de todos os envolvidos no desenvolvimento da aplicação do produto. Ou seja, todos 

têm a mesma importância no processo de ensino-aprendizagem daquilo que se pretende 

apreender, tendo toda a liberdade possível para participar e interagir com seus colegas.  

Assim, iniciou-se a busca pelos temas de física partindo de um diálogo sobre o que eles 

acharam, observaram e verificaram de interessante no final de semana. Foi pedido para eles 

também relatarem o que mais gostam de fazer aos finais de semana e o que poderia prejudicar 

um final de semana feliz. Em outras palavras, partiu-se de um tema sobre o último fim de 

semana deles. 

Como os temas de física deveriam ser tirados do ambiente vivido pelos alunos, ou seja, 

daquilo que eles mais têm em comum e, nesse caso, daquilo que eles mais vivenciam nos finais 

de semana, anotei quais palavras e expressões eram mais comentadas por eles e, assim, foram 

coletadas as seguintes: churrasco, wi-fi, celular, clube, chuva, piscina, passear no sítio, andar de 

moto. 

Quando perguntado sobre o que mais atrapalharia seu fim de semana, eles me relataram 

que seria a falta de sinal de internet e a falta de luz.  

Enfim, depois de coletadas essas palavras e expressões num período de mais ou menos 

uma hora, foi encerrada tal busca do que me faria identificar os temas de física dentro da 

realidade deles. Os educandos foram muito participativos, inclusive em alguns momentos 

houve certa dificuldade de controlar a euforia deles. Entretanto, uma minoria participou muito 

pouco e inclusive houve dois alunos que não tiveram participação, no entanto, observaram 

atentamente os relatos dos colegas. 

 

4.2 SEGUNDO ENCONTRO – ESCOLHA DOS TEMAS GERADORES 

 

No segundo encontro a professora já deixara a sala organizada em círculo para aplicação 

do projeto. Então, para que se pudesse escolher o Tema Gerador de Física a ser desenvolvido 

na pesquisa com eles, foi repetida a temática do tema do encontro anterior e relatadas as palavras 

e expressões que eles descreveram: final de semana, energia elétrica, internet, chuva, calor, 

quente, churrasco, passeio, wi-fi, clube e andar de moto. 

Foi utilizada tal iniciativa para que eles pudessem debater se haviam colocado ou 

deixado de colocar alguma palavra que haviam mencionado. Todos os presentes concordaram 
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que tinham sido aquelas as palavras ditas e ainda houve um acréscimo de mais duas palavras: 

energia e eletricidade.   

 Por se tratar de um encontro mais curto, foi encerrado com apenas 30 minutos de 

diálogo. O objetivo era ter um universo maior de palavras geradoras de física para que se 

pudesse introduzir um tema de física mais abrangente e mais presente na vida dos educandos 

participantes. 

Assim, de acordo com as palavras coletadas, foi possível diagnosticar alguns temas de 

física mais geral, tais como energia e eletricidade, e outros mais específicos como calor, lentes, 

estados físicos da matéria, transmissão de energia.  

Então, para aplicação do produto nessa pesquisa, resolveu-se trabalhar com um tema 

mais abrangente, que estava inserido nos conteúdos previstos na proposta pedagógica da escola 

e da professora da respectiva turma. Do mesmo modo, o tema escolhido também estava no 

contexto da realidade dos alunos. Portanto, dentre os temas coletados, escolheu-se o de Energia 

Térmica. 

Importante ressaltar que o tema Eletricidade está pautado para ser trabalhado dentro dos 

conteúdos previstos para essa série. Porém, como o método leva em consideração a relevância 

dos conteúdos para os educandos em seu contexto que são relatados no diálogo com o professor 

mediador e, ainda por eles já terem estudado, em Ciências, o Tema de Energia Elétrica no 

decorrer do ano, isso acabou contribuindo para a escolha de tal tema. 

Outro motivo para essa escolha é que ele aborda a maioria dos temas específicos 

pautados e relatados pelos educandos e pelo fato de ser importante para aplicação da 

interdisciplinaridade com outras disciplinas do Ensino Fundamental, como prevê o produto.  

 

4.3 TERCEIRO ENCONTRO – APLICAÇÃO DO TEMA GERADOR 

 

Para a aplicação do Tema Gerador de Física foi preparado um material em forma de 

texto informativo em folha sulfite envolvendo alguns assuntos relacionados com o Tema 

Energia dos Alimentos. A ideia inicial era trabalhar toda a temática da energia térmica e as 

trocas de calor associadas a energia nos alimentos, de modo transversalizado com as áreas das 

Ciências Biológicas – abordando os nutrientes: carboidratos, lipídios e proteínas; Educação 

Física – abordando atividades físicas para queima de energia e Índice de Massa Corporal; 

Matemática – abordando os valores numéricos de Índice de Massa Corporal e Língua 

Portuguesa – abordando leitura de texto. 
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Entretanto, no momento da aplicação, os alunos, em suas participações, levaram a aula 

a um novo rumo abordando outros conceitos como temperatura, corpo quente e frio, calor e 

mamíferos; correlatos aos anteriormente citados. Então, descrevendo o processo de aplicação, 

ao chegar à sala, como da vez anterior, ela já estava arrumada em círculo, o que auxiliou no 

aproveitamento do tempo para que a aplicação fosse mais bem aproveitada. 

Assim, foi entregue a cada educando o material que se havia preparado sobre energia 

dos alimentos. No material havia conteúdos sobre obesidade, atividade muscular, calor, caloria, 

conceito de fontes de energia tais como: carboidratos, lipídios, gorduras boas e ruins e proteínas; 

uma tabela sobre quantidades de energia adquirida ao se alimentar com determinados alimentos 

tais como: café com açúcar, suco de abacaxi, costeleta de porco, salsinha, biscoito recheado de 

chocolate, biscoito de trigo, banana, batata, leite integral e ovo. 

Também continha uma tabela sobre a quantidade de calorias que o ser humano precisa 

consumir em um dia. Tabela esta que informava a energia de um bebê em fase de amamentação, 

de uma mulher em fase de amamentação, de um adolescente do sexo masculino e de uma do 

sexo feminino. Além disso, continha outra tabela informando o gasto calórico de energia 

desprendida em algumas atividades cotidianas como: assistir aula, assistir TV, dormir pelo 

menos oito horas, dançar, correr, nadar devagar e andar de bicicleta. 

Depois de entregue o material que havia preparado, foi colocado no quadro branco o 

Tema Gerador de Física – Energia Térmica. Com isso, perguntou-se aos educandos o que eles 

entendiam sobre o conceito de Energia e a maioria respondeu que se tratava de luz, e não viam 

uma relação com alimentos. Então, para favorecer o debate, ou seja, para que a aula ficasse 

mais atrativa para eles, foi escrita na lousa a palavra calor para que viessem a descrever o seu 

conhecimento sobre o tema. Então, grande parte respondeu que se tratava de algo quente – 

temperatura alta. 

 

Figura.3: Aula do terceiro encontro 

 
Fonte: Coleta de Dados 
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Desse modo, foi explicado que tal conceito de calor se baseava num conceito popular, 

ou seja, divergente da definição que a ciência traz sobre o tema. Ainda com relação a essa 

problemática foi explicado que isso acontece porque associamos o calor a dias quentes, ou seja, 

a dias com temperaturas elevadas, e que, com isso, se faz esta correlação de forma totalmente 

errônea quanto ao contexto científico. 

 

Figura.4: Uso do Tema Gerador inicialmente e sua primeira correlação segundo os alunos 

 
Fonte: Coleta de dados. 

 

Desse modo, como prevê o método aplicado, considerando o que eles comentaram sobre 

temperatura, coloquei a referida palavra no quadro para discussão e eles a definiram como calor. 

Então, aproveitando o momento, foi diferenciado o conceito de temperatura em contraponto 

com o conceito de calor – inclusive explicando a diferença entre o conceito físico de calor e o 

conceito popular da palavra. 

 

Figura 5: Estudando o conceito de temperatura 

 
Fonte: Coleta de dados. 
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Para que eles pudessem compreender o conceito de temperatura de forma mais clara e 

simples e associá-la a objetos quentes e frios, foram usados dois objetos: um copo com água 

gelada e outro com água à temperatura ambiente, e de forma oportuna foi pedido para que, pelo 

tato, pudessem responder qual objeto estava mais quente ou frio.  

Depois, para que eles compreendessem que não representava o mesmo conceito de calor 

(pois calor se trata de um tipo de energia), foram usados dois corpos com temperaturas iguais, 

porém com quantidades diferentes e foi informado que aquele que continha mais água tinha 

mais energia pois apresentava maior quantidade do líquido, relacionando assim a quantidade 

de energia à quantidade de massa, já que num copo o volume de água era maior do que no outro. 

Isso contribuiu para que eles tivessem uma compreensão melhor dos dois fenômenos. 

Logo depois, aproveitando que já havia explicado que energia é um conceito de calor, 

houve uma discussão sobre esse conceito de energia e se chegou à conclusão, numa linguagem 

coloquial, que se tratava de algo usado para realizar alguma atividade, o que foi exemplificado 

pela palavra alimento.  

Assim, aproveitando a temática de energia associada ao alimento, foi abordado o 

conceito geral de força para explicar de modo exemplificativo a importância de se alimentar, 

pois, para qualquer atividade que se faça, é necessário ter energia. Assim, para que se aplique 

ou exerça uma força deve-se ter energia e, caso essa força provoque algum tipo de movimento, 

realiza-se um trabalho. Desse modo, eles conseguiram compreender de modo mais genérico o 

significado físico de força e sua associação com energia em forma de trabalho no contexto 

físico. 

Nos debates também surgiram a expressão equilíbrio térmico e a palavra termômetro. 

Sobre o termômetro, eles tiveram uma boa compreensão, pois muitos já haviam visto esse 

instrumento antes em sua casa, bem como no hospital, quando estiveram com febre, por 

exemplo.  

Partindo do princípio de que o termômetro marca a temperatura de um corpo quando o 

instrumento entra em equilíbrio térmico com o corpo humano, por exemplo, foi trabalhado o 

conceito de equilíbrio térmico explicando que todos os corpos que atingem o equilíbrio térmico 

tendem a ter ao final da troca de energia, ou seja, troca de calor, a mesma temperatura. 

Em seguida, partindo do estudo de temperatura e dos termômetros, adentrou-se ao 

assunto de febre, no qual foram trabalhadas as temperaturas médias para se determiná-la. Para 

isso, foi informado o intervalo de temperatura aceitável como normal dentro dos padrões da 

medicina e, assim, os valores mínimos e máximos para que uma pessoa não tenha febre.  
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Aqui aplica-se a interdisciplinaridade para promover um entendimento maior do assunto 

de temperatura no qual é abordado um determinado assunto de uma área diversa, 

concomitantemente com os temas de física. 

Depois, foi abordado outro tema disciplinar na área da biologia que tinha sido relatado 

pelos alunos no decorrer da aula de energia. Com isso, surgiu no meio do diálogo das aulas a 

palavra mamífero, visto que é uma característica do ser humano e, como a grande maioria tinha 

interesse em aprender sobre esse conceito, procurei levar a eles o entendimento correto 

induzindo-os a pesquisar sobre o assunto e depois descrever o seu significado, exemplificando 

alguns animais que são classificados dessa forma. 

Assim, depois da problematização da palavra mamífero, para sua compreensão 

desencadeou-se uma expressão devido à definição desta, qual seja, glândulas mamárias, o que 

foi também estudado pelos alunos pelo recurso de pesquisas. 

O objetivo de ter trabalhado sobre o conteúdo dos mamíferos refere-se ao fato de que 

no projeto não se pode desprezar a curiosidade do aluno acerca de determinado tema e sim 

potencializá-lo de modo a induzir a busca pelo conhecimento adequado daquilo que se busca 

aprender. Dito de outra forma, se uma palavra vai gerando outra, um conteúdo também pode 

gerar outro, assim como um tema gera outro. No entanto, vale ressaltar que o foco é a 

aprendizagem nos conceitos em física, porém, baseado na metodologia, não se pode desprezar 

a curiosidade que o aluno possa ter de outro conteúdo que venha a surgir no transcurso da aula. 

 

Figura 6: Conteúdo interdisciplinar de Ciências Biológicas 

 
Fonte: Coleta de dados. 
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Também no contexto de temperatura, quando se representou a temperatura mínima, 

apareceram números decimais e símbolos matemáticos tais como: maior (>) e menor (<). 

Assim, procurou-se trabalhar esses dois conteúdos, porém transformando os números decimais 

em números fracionários e distinguindo entre eles quais seriam maiores ou menores. 

 

Figura 7: Conteúdo abordado através do Tema Gerador 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Todo esse conteúdo trabalhado foi feito em aproximadamente uma hora e meia. O modo 

como foi desenvolvido na sala se deu sob a forma de mapa conceitual, pois seria mais didático 

para discriminar separadamente os conteúdos por área trabalhada.  

 

Figura 8: Mapa conceitual gerado através do Tema Gerador 

 

Fonte: Coleta de dados. 
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Além disso, outras palavras derivadas do Tema Energia foram proferidas pelos alunos, 

que poderiam ser trabalhadas em outro momento, sendo utilizadas como Tema Gerador de 

Física. Dentre elas, cito os tipos de energia elétrica, acerca dos quais os educandos citaram 

energia solar, eólica e hidrelétrica. 

Porém, esses temas derivados surgiram na parte final da aula e poderiam ser trabalhados 

em outro momento dando embasamento para cada um ser tratado como outro Tema Gerador de 

Física, em outra oportunidade e como ponto de partida para o estudo do fenômeno físico 

abrangendo outra perspectiva. 

 

4.4 QUARTO ENCONTRO – ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA  

 

A partir do mapa conceitual desenvolvido em conjunto com os educandos, o quarto 

encontro foi usado para que eles viessem a desenvolver uma atividade ilustrativa e lúdica sobre 

os assuntos tratados nas aulas anteriores.  

Para isso, foi pedido no encontro anterior que eles trouxessem algumas revistas e figuras 

diversas para que fosse desenvolvida essa atividade. Assim, todos concordaram em produzir 

um cartaz com o Tema Gerador de Física trabalhado e os referidos conteúdos tratados nos 

encontros anteriores. 

Vale ressaltar que eles tiveram toda a liberdade de trabalhar e confeccionar os cartazes 

da forma que quisessem, porém, não saindo do foco do assunto daquilo que fora dialogado com 

eles. Inclusive, também tiveram a liberdade de acrescentar mais conceitos e exemplos que 

pudessem estar de acordo com o que fora estudado nos encontros.   

Para a produção desse cartaz, os alunos foram divididos em três grupos e foram 

escolhidos três líderes para cada grupo, com o objetivo de coordenar as atividades. No entanto, 

durante a aplicação um componente de um dos grupos ficou um pouco chateado com a forma 

que a líder o havia tratado e então foi colocado para que ele confeccionasse outro material 

juntamente com mais duas pessoas. Assim, passaram a ser quatro grupos diferentes. Um grupo 

ficou responsável por confeccionar os temas dos conteúdos de física. Para isso, eles usavam 

recortes e palavras das revistas e iam montando os conceitos que definiam cada fenômeno de 

física relatado nos encontros anteriores. Esse foi um dos maiores grupos, pois havia mais 

assuntos para serem trabalhados. 
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Figura 9: Preparação para confecção do cartaz com os conteúdos de física 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Figura 10: Cartaz abordando os conteúdos de física 

 

Fonte: Coleta de dados. 
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Outro grupo ficou responsável pela área de biologia. Como nessa área os conteúdos 

foram poucos, esse grupo contou com uma quantidade menor de participantes. A confecção de 

cartazes por parte deles se deu da mesma maneira do grupo citado anteriormente. 

 

Figura 11: Preparação do cartaz referente ao conteúdo de Ciências Biológicas 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Figura 12: Cartaz abordando os conteúdos de Ciências Biológicas 

 

Fonte: Coleta de dados. 
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Um terceiro grupo ficou responsável pelos conteúdos de matemática, e também teve 

uma quantidade grande de participantes. A confecção desse cartaz, assim como dos outros, se 

deu por meio de recortes de figuras e palavras das revistas trazidas para aquele dia. 

 

Figura 13: Preparação do cartaz dos conteúdos de Matemática 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Figura 14: Cartaz abordando os conteúdos de Matemática 

 

Fonte: Coleta de dados. 
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O quarto grupo ficou responsável por confeccionar a parte central do cartaz, em que 

estaria o Tema Gerador em destaque para a construção do mapa conceitual, contendo o conceito 

popular de calor. 

 

Figura 15: Cartaz trazendo a temática central do Tema Gerador 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Assim, para a conclusão da elaboração do material os grupos ficaram responsáveis por 

finalizá-lo para a próxima aula, pesquisando em outras revistas ou fontes de pesquisa sobre o 

assunto proposto e, então, trazerem para que fossem montados esses cartazes no próximo 

encontro. 

 

4.5 QUINTO ENCONTRO – AMOSTRA DO MATERIAL DESENVOLVIDO  

 

Nesse encontro os educandos trouxeram todo o material para que fosse feita a 

finalização de sua confecção. Então, eles trouxeram vários recortes de textos, palavras, letras e 

figuras para a montagem do mapa. Também utilizaram o pincel para escreverem algumas 

palavras que não foram recortadas.  

Cada grupo trouxe seu recorte e eles se reuniram para concluir a confecção. Para isso, 

foram distribuídas cartolina e cola para cada grupo, e eles foram colando em cada cartolina de 

acordo com o tema recebido. 
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Ressalta-se aqui que foram colados de acordo com o tema trabalhado e os conceitos 

abordados, e alguns ainda acrescentaram mais palavras e figuras para que viessem a descrever 

de modo mais eficiente os assuntos trabalhados. 

Essa atividade durou pouco mais de uma hora para que fosse finalizada devido ao fato 

de terem muitas figuras e palavras para serem coladas na montagem. 

Assim, fez-se uma exposição a todo o grupo e feita uma revisão do que fora estudado e 

também construído no decorrer dos encontros anteriores.  

Em um dos cartazes, foi feita uma correção do conceito que o grupo colocara sobre 

determinado fenômeno físico. Eles definiram o consumo de uma lâmpada por energia luminosa, 

sendo que na verdade é a energia elétrica que se consome pelo fenômeno de resistor. Também 

na figura de energia eólica eles colocaram o termo cata-vento, sendo que se tratava de 

aerogerador.  

Entretanto, esses equívocos foram gerados pela relação que eles fizeram com objetos 

que estão presentes em seu cotidiano, como, por exemplo, um brinquedo, ou ainda porque não 

obtiveram o conhecimento mais amplo desses termos que são mais técnicos. Assim, tais 

equívocos poderiam ser utilizados para abranger e aprofundar mais o assunto em outra aula, 

inclusive sendo usados como Tema de Física. 

Apesar de nos encontros o foco do conceito de energia ter sido voltado mais para a parte 

da energia térmica, percebeu-se, quando eles foram pesquisar, que utilizaram de alguns 

conceitos relativos a eletricidade, o que também é importante para que se faça a correlação entre 

uma energia e outra.  

Já na parte que envolve as Ciências Biológicas, percebeu-se a existência de outros tipos 

de glândulas, conforme demonstrado pelos alunos nos cartazes, aspectos que não foram 

trabalhados nos encontros. De igual modo, na área de Matemática não foi diferente, dando 

destaque para as operações comuns dessa ciência.  

 

4.6 SEXTO ENCONTRO - AVALIAÇÃO 

 

O último encontro foi realizado para avaliação dos educandos referente aos assuntos 

abordados. Assim, foi elaborada uma avaliação escrita composta de oito questões, sendo seis 

questões objetivas e duas discursivas.  

A primeira questão previa o conceito de calor; já a segunda questão, a definição de 

equilíbrio térmico; a terceira questão questionava o conceito de trabalho; a quarta questão 

indagava o significado de mamíferos; a quinta questão buscava interpretar a energia térmica em 
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movimento; a sexta questão inquiria o conceito de energia; a sétima questão avaliava a 

identificação de fração e a oitava questão previa a diferenciação entre um número maior e um 

menor.  

Assim sendo, as questões foram úteis para dimensionar o aprendizado obtido dos 

conteúdos por meio do tema aplicado. Destarte, as questões abordaram todas as ciências e seus 

respectivos conteúdos trabalhados na aplicação do projeto. 

O tempo de aplicação foi de aproximadamente 15 minutos, sendo suficiente para que 

todos conseguissem fazê-la. Inclusive o aluno especial também participou da avaliação, sendo 

o último a terminar, fato este observado devido a sua necessidade particular. 

Após a conclusão da avaliação, houve o agradecimento a todos os educandos pela 

participação e também à professora pela cooperação no projeto, e percebeu-se que grande parte 

ficou feliz com as atividades que foram desenvolvidas. Alguns até pediram que fossem 

realizadas mais aulas, o que demonstrou que eles gostaram do método.  

O uso da metodologia de Paulo Freire do Círculo de Cultura se mostrou bastante efetivo, 

atraente, estimulante e eficiente. Isto foi claramente observado por duas formas: uma relatada 

pela professora que informava a ansiedade de seus alunos com relação ao próximo encontro e 

outra, da mesma forma, pela participação deles, os educandos, durante a aplicação. 

Durante a aplicação do método, percebia-se a vontade dos alunos em relatar, descrever 

e mencionar situações e vivências suas, principalmente nos dois primeiros encontros, quando 

se buscavam os Temas de Física. Ressalta-se que em alguns momentos foi preciso intervir para 

que o diálogo tivesse mais eficácia para alcançar o objetivo de captar o Tema de Física.  

Nos dois primeiros encontros, todos tiveram a oportunidade de dialogar. No entanto, 

nem todos participaram ativamente durante toda a aula, houve alguns que se dispersaram do 

diálogo, deixando de interagir e ficando apenas a observar e escutando o diálogo dos colegas. 

Porém, em alguns momentos davam sua parcela de contribuição quando a interlocução lhes 

convinha. 

Quando o Tema Gerador foi introduzido no terceiro encontro, percebeu-se a vontade 

dos educandos de participar da aula. Muitos disputavam para que pudessem dialogar sobre o 

tema. A maioria buscou compreender os novos conteúdos que iam sendo desenvolvidos. Uns 

queriam ir ao quadro escrever, outros respondiam oralmente aquilo que se perguntava.  

Assim, depois de aplicado o Tema de Física Energia para que fosse relatado todo o 

conteúdo abordado nesses encontros, foi usada a ferramenta de Ensino de Construção de um 

Mapa Conceitual. As áreas abordadas na aplicação do produto foram: Física, Ciências 

Biológicas e Matemática. 
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Do mesmo modo, também valorizando sua percepção de mundo sobre os fenômenos 

físicos não como área de ensino e sim levando em consideração a aprendizagem empírica do 

educando, usou-se como ponto de partida do diálogo sobre o referido tema de física exposto o 

conhecimento popular deles, que não poderia ser desprezado, como dito anteriormente no texto. 

Então, com relação à área de Física, foram abordados os seguintes conteúdos: 

• Energia – foi o conteúdo usado como Tema Gerador e abriu o processo de aplicação 

do estudo proposto. 

• Calor – abordou-se de modo exemplificativo como exemplo para descrever um tipo 

de energia. 

• Temperatura; 

• Equilíbrio térmico; 

• Instrumentos de medida de temperatura; 

• Força. 

Na área de Ciências Biológicas, os conteúdos abordados foram em número menor que 

os de física. Assim, estudamos os seguintes conteúdos: 

• Febre; 

• Mamíferos; 

• Glândulas. 

A terceira área, usada para a abordar os conteúdos numa proposta interdisciplinar, foi a 

Matemática e foram abordados os seguintes tópicos: 

• Fração; 

• Símbolos matemáticos < e >; 

• Figuras geométricas para representação. 

 

Após o estudo de cada um dos tópicos anteriores, pertinente às áreas descritas, e 

materializá-los com a confecção do Mapa Conceitual, eles, no encontro posterior fizeram um 

teste para verificação de aprendizagem dos assuntos abordados na aplicação do Tema de Física. 

O teste foi composto de oito questões, sendo seis delas objetivas, contendo três 

alternativas para que eles marcassem uma de modo a fazer comparação de números com quatro 

exercícios e outra de representação numérica também com quatro exercícios. 

As questões 1, 2, 3, 5 e 6 referiam-se aos conteúdos de física: calor, temperatura, 

equilíbrio térmico, energia térmica, trabalho e força, os quais foram trabalhados em sala de aula. 

A questão 4 abordou o conteúdo de Ciências Biológicas sobre mamíferos e glândulas e as 
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questões 7 e 8 abordaram conteúdos de Matemática referentes a frações e símbolos matemáticos 

de maior e menor. Dessa forma, abordaram-se as três áreas de estudo que acabaram sendo 

trabalhadas durante a aplicação do Tema Gerador. 

Assim, com a aplicação do teste, foram observados os seguintes resultados, como se 

pode ver a seguir. 

A primeira questão pediu para que eles respondessem o que significava calor. E a 

maioria (56%) respondeu corretamente. No entanto, o percentual de erros (44%) foi alto em 

comparação com os acertos. Isto está ligado ao fato de muitos, devido ao conhecimento popular 

cotidiano do ambiente em que se situam, responderem errado, pois as alternativas marcadas 

pelos que erraram referiam-se a temperatura elevada, ou seja, eles confundiram calor com 

temperatura no conceito físico.  

Em consonância com esse problema, foi aproveitada a oportunidade para lhes esclarecer 

a diferença entre os dois conceitos acerca dos quais fizeram essa confusão, demonstrando que 

ela estava ligada ao entendimento popular que era vivenciado por eles.  

Assim, foi mostrado a eles que calor e temperatura são conceitos diferentes, já que 

temperatura está associada a quão quente ou frio um corpo está quando se comparam dois 

corpos diferentes. Logo, se um corpo está mais quente ou menos frio que outro, esse corpo está 

com temperatura maior. No entanto, calor acontece quando há dois corpos, e um pode estar ou 

mais quente ou menos frio. Desse modo, esse corpo mais quente ou menos frio doará parte da 

energia que tem para o corpo menos quente ou mais frio. Assim sendo, o calor só poderá surgir 

se houver mais de um corpo com temperaturas diferentes.  

A segunda questão abordou o conceito de equilíbrio térmico. Nesse caso, o percentual 

de acertos (58%) também foi maior do que o de erros (42%), inclusive maior também que o da 

questão sobre calor, no entanto, mesmo sendo uma questão mais simples, eles tiveram esses 

erros marcando que seriam corpos com temperaturas diferentes ou com mais calor. Aliás, a 

quantidade dos que erraram marcando elas foram iguais. 

Observou-se que os que marcaram temperaturas diferentes podem ter confundido o 

conceito correto de equilíbrio térmico devido ao esquecimento do que seria a palavra “térmico”, 

e também não conseguindo relacionar as duas juntas. Já com relação aos que marcaram corpo 

com mais calor, a confusão se deu pela mesma justificativa citada com relação à questão 1, ou 

seja, confundir temperatura com calor. 

A terceira questão verificou o entendimento genérico de trabalho. Apesar de o Tema 

Gerador ser aplicado na parte de termologia, para fins de compreensão e dentro do contexto do 

Tema Gerador e da área abrangida pela termologia, foi trabalhado esse assunto em âmbito geral. 
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Percebe-se que o índice de acertos (83%) nessa questão por parte dos educandos foi 

muito bom. A maioria conseguiu assimilar bem esse conceito, porém, dos 17% que erraram, 

um confundiu a definição de trabalho com força e outros três apenas entenderam que ser referia 

a energia para ficar parado, o que, por definição, é o oposto. 

A quarta questão verificou o conhecimento sobre os animais mamíferos. Conteúdo esse 

abordado no projeto de modo interdisciplinar, a partir dos educandos. Observou-se o acerto 

quase unânime da questão (96%), tendo só um educando (4%) que se confundiu na hora de dar 

a resposta.  

A quinta questão referia-se à energia térmica em movimento. A maioria (88%) 

respondeu corretamente. Apenas três (12%) responderam de outra forma, fazendo confusão 

com temperatura e corpo quente e frio. 

 

Gráfico 1: Questão 6 da Avaliação 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

A sexta questão procurou verificar a aprendizagem sobre temperatura. A grande maioria 

(88%) acertou, mas, mesmo sendo um fenômeno mais comum do seu cotidiano, um dos 

educandos respondeu que seria força e outro energia (8%). Além disso, houve um educando 

(4%) que acabou não respondendo. 
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Gráfico 2: Questão 7 da Avaliação 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

A sétima questão abordou o conteúdo de matemática sobre frações. Diante do resultado 

exposto no gráfico anterior, a maioria (88%) conseguiu fazer corretamente. Dois educandos 

(8%) acabaram confundindo uma das figuras e responderam erroneamente e um terceiro 

educando (4%) acabou não respondendo nenhuma. 

 

Gráfico 3: Questão 8 da Avaliação 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Por fim, a oitava questão, também abordando a área de matemática, verificava a 

capacidade de comparar números, comparando quais deles eram maiores ou menores. Assim, 

uma pequena maioria (54%) conseguiu responder corretamente, no entanto, dois (8%) erraram 

totalmente as comparações confundindo os símbolos (maior e menor) invertendo as respostas. 
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Com relação aos outros que erraram (38%) nalgumas comparações, percebeu-se que pode ter 

sido por não prestarem a devida atenção, pois chegaram a marcar corretamente algumas 

alternativas no mesmo exercício. 

Desse modo, na verificação de aprendizagem realizada na aplicação do produto pelo 

questionário aplicado com os dados expostos e relatados, verifica-se um resultado satisfatório 

dos conteúdos trabalhados. Ressalta-se que o objetivo da avaliação é averiguar o que os 

educandos absorveram dos conteúdos desenvolvidos e trabalhados e intervir para que se possa 

diminuir as dificuldades encontradas. 

No entanto, mesmo que em algumas questões tenha havido ainda uma quantidade 

considerada de educandos que não responderam corretamente, demonstrando que precisam de 

um pouco mais de motivação dos conteúdos por parte deles, em todas as questões aplicadas 

houve sempre um percentual maior de acertos do que erros, sendo que em alguns casos chegou-

se quase a 100%.  

Assim, a avaliação pode servir de parâmetro para desenvolver um estudo sobre os temas 

que os educandos tiverem mais dificuldades e, da mesma forma, servir para o aprofundamento 

dos conteúdos que foram desenvolvidos anteriormente. 
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5. AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Diante da aplicação do produto, observou-se que a metodologia do Círculo de Cultura 

por meio dos Temas Geradores de Física pode contribuir para desenvolver o ensino de física 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental.  

Na primeira etapa da aplicação, que correspondeu ao levantamento dos temas de física, 

foi necessário em alguns momentos intervir, pois os temas que estavam aparecendo não tinham 

muita relação com o ensino de física. Temas como, por exemplo, férias e sítio acabaram sendo 

muito lembrados pelos educandos, o que nos obrigou a fazer uma intervenção trazendo para 

algum tema que pudesse ter uma correlação mais específica com o ensino de física. Desse 

modo, eles foram instigados a relatar o que mais gostam de fazer nas férias e no sítio, o que me 

permitiu levantar o tema de física relacionado a calor. 

Diante disso, percebeu-se que no momento do levantamento do tema o professor 

mediador dos debates deve ficar atento e fazer a interferência necessária e no momento exato, 

a fim de conseguir a investigação e verificação dos temas e impedir que o diálogo fuja do 

propósito do ensino. 

Com relação ao tema calor, a escolha foi pertinente por dois motivos: muitos relataram 

o final de semana passado com a família comendo um churrasco e também pelo fato de a região 

onde eles moram ser de clima muito quente. Vale ressaltar ainda que, como previsto no plano 

de aula, eles já tinham conhecimento da energia com foco na eletricidade.  

Na aplicação do tema escolhido, foi levado um material sobre energia em forma de calor 

com foco nos alimentos, nutrientes e energia de alguns alimentos que são ingeridos no cotidiano 

e das atividades físicas mais comuns. Esse material serviria como base para ensinar o conteúdo. 

Porém, o diálogo levou ao conteúdo quanto aos conceitos físicos básicos de calor. Assim, 

percebe-se que, dependendo do contexto do aluno, os conteúdos podem ser modificados de 

modo a alcançar aquilo que os educandos querem aprender. No entanto, deve-se tomar cuidado 

para não fugir totalmente do tema sugerido, ou seja, enquanto se ensina o tema de física 

escolhido é primordial manter o diálogo no contexto do tema, evitando digressões 

desnecessárias. 

A elaboração de atividades envolveu três disciplinas: Física, Ciências Biológicas e 

Matemática. De acordo com o que foi conversado e dirigido em sala de aula, trabalhou-se ainda 

de forma indireta em Língua Portuguesa, por meio da escrita. No entanto, pelo fato de não ter 

trabalhado mais o tema de Física, ainda nesse mesmo contexto de energia em forma de calor, 



91 
 

poderia se discutir o tema na área da Educação Física pela prática de atividades físicas. Além 

disso, seria também viável inserir o tema no contexto da área de Química, com o estudo dos 

nutrientes dos alimentos. 

A forma de fazer a amostragem do que se trabalhou em sala é bastante vasta, sendo 

possível utilizar o recurso dos cartazes, como foi trabalhado no projeto. Também se pode aplicar 

a técnica de folhetos, folders, amostra acadêmica, gibis, livros, mapas conceituais, entre outros. 

Assim, pode-se deixar a critério dos educandos para escolherem aqueles que eles mais têm 

interesse. No entanto, antes da confecção final desse material o professor deve analisar para 

evitar que haja algum erro de escrita ou até mesmo de conteúdo. 

Além disso, esse momento é fundamental até para fazer um feedback daquilo que foi 

apreendido pelos educandos no decorrer do Círculo e também fazer uma avaliação para 

complementar o processo de ensino-aprendizagem que o aluno adquiriu com o tema estudado. 

No projeto, o tempo não foi suficiente para estudar todo o conteúdo possível com relação 

ao tema. Seriam necessários pelo menos mais três encontros de aproximadamente uma hora 

cada um para satisfazer o estudo do referido tema. A justificativa para não ter havido mais 

encontros é que estava no final do ano e não haveria tempo hábil para estudar com mais 

profundidade o tema.  

Assim, o tempo de aplicação de cada encontro do Círculo, bem como a quantidade de 

período de cada etapa, deve estar de acordo com a inserção e o diálogo do tema proposto, sendo 

fundamental, toda vez que for preciso, reservar o tempo para que o tema possa ser discutido 

com a profundidade necessária.  

O objetivo do projeto é desenvolver uma proposta metodológica de ensino de física nos 

anos iniciais de modo que se possam desenvolver o estudo dos conteúdos dessa 

concomitantemente com outras disciplinas, ou seja, de modo interdisciplinar, o que foi 

alcançado por ter abrangido conteúdos de outras áreas que tinham certa correlação com o 

desenvolvimento do Tema Gerador inserido. Assim, diante da metodologia adotada, percebeu-

se que ela satisfaz a condição para a inserção do ensino de física nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino de física no Brasil ainda está longe de ser resolvido e de alcançar um ensino 

satisfatório para se chegar aos propósitos esperados. Inúmeros são os problemas encontrados 

para que se possa ter um ensino de física eficiente e satisfatório. Eles vão desde o processo de 

formação dos docentes até as práticas pedagógicas adotadas no processo de ensino-

aprendizagem. 

Além dos problemas mencionados, percebe-se um certo desconhecimento por parte das 

autoridades e dos órgãos que são responsáveis por estabelecer a Base Nacional Comum de 

Educação da importância desse estudo, principalmente, em uma atualidade pautada pelas novas 

tecnologias que são fundamentadas em conceitos físicos.  

Isso fica bem patente quando se observa a legislação vigente, pois essa só permite o 

estudo específico da disciplina no Ensino Médio. Ainda assim, com uma carga horária reduzida 

que não permite abranger, pelo menos, o mínimo que se precisa para compreender os 

fenômenos da natureza que nos rodeia. Com isso, os educadores ou acabam tendo que 

discriminar alguns conteúdos que poderiam ser úteis aos educandos ou atropelam os conteúdos 

que julgam importantes para que se possa ensinar a base da base curricular. 

Assim, como apresentado na presente pesquisa, uma alternativa viável para que se possa 

diminuir toda essa problemática apresentada é a inserção do ensino de física desde os anos 

iniciais de forma mais presente nas aulas de Ciências. 

Como nesses anos os professores não têm formação específica na disciplina e sua 

formação às vezes não permite que se trabalhe de forma mais detalhada e específica, e também 

levando em consideração que nesse período ocorrem os processos de alfabetização dos 

educandos, pois se trata dos seus primeiros anos na vida escolar do Ensino Fundamental, os 

conteúdos podem ser trabalhados de forma mais artificial, porém, sem perder o real significado 

e sua importância. 

Assim sendo, é necessário que se utilize um método de alfabetização do ensino de física 

pelo qual se possa trabalhar o estudo da referida disciplina por um profissional, sem 

necessariamente que ele seja um especialista na área.  

Todavia essa metodologia deve permitir que o conteúdo de física possa ser ensinado 

sem que haja discriminação da disciplina, por achar que tal conteúdo não precisa ser abordado 

com os alunos nesses anos de ensino ou por receio de que não se tenha a competência necessária 

para ensiná-lo. 
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Então, de acordo com a pesquisa realizada, a metodologia do Círculo de Cultura por 

meio de temas geradores é uma proposta pedagógica de alfabetização do ensino de física que 

pode ser útil para se conseguir este objetivo.  

Primeiro, porque não parte de um ensino pronto, acabado, trazido de forma obrigatória, 

como, por exemplo, no livro didático, o que é usado como guia ou parâmetro e, em alguns 

casos, até como única fonte de conhecimento, para que o professor aplique. Inclusive, até com 

alguns tipos de conteúdo previsto que não têm nenhum sentido para o educando, longe de sua 

realidade e fora do seu contexto de vivência. 

Segundo, porque não coloca o professor como único dono do saber ou dono do 

conhecimento. Não se coloca o professor como o transmissor de conhecimento de forma que 

deposita este na cabeça dos educandos, fazendo com que os educandos sejam depositários do 

conhecimento e apenas meros espectadores do conhecimento do professor sem, em nenhuma 

hipótese, agir ou intervir no seu processo de ensino. Dito de outra forma, ele passa a aceitar 

apenas aquilo que o professor transmite e não participa ativamente do processo de 

aprendizagem. Assim, ele só aprende aquilo que o professor transmite, não constrói seu 

conhecimento. Ele recebe o conhecimento e espera a próxima oportunidade para receber o 

conhecimento novo sem, por si só, buscá-lo. 

Terceiro, devido a essa concepção mencionada, a qual Freire chama de educação 

bancária, o educando fica refém de uma educação alienada que o deixa sem ação, ou seja, 

educação que o deixa oprimido, sem perspectiva e que pode desestimulá-lo para que busque a 

libertação para o conhecimento. 

Com isso, o educando sente-se inferior ao educador, gerando nele uma resistência à 

busca do saber. Pois o ensino que se pretende não parte dele, educando, não o coloca como o 

sujeito do processo.  

Todavia, o método Paulo Freire do Círculo de Cultura vem justamente para contrastar 

toda essa metodologia de ensino que, infelizmente, perdura até os dias atuais na grande maioria 

das instituições de ensino do país. 

O sujeito é o objeto principal do processo de ensino-aprendizagem no método referido. 

Leva em consideração todo o aprendizado adquirido até o momento em que se chega ao 

ambiente escolar, sem descartar os conhecimentos adquiridos na sua experiência de vida.  

Além disso, leva em conta o contexto em que se encontra o educando e usa-o como 

ponto de partida de estudo para que ele possa compreender essa realidade. Dito de outra 

maneira, enquanto na concepção tradicional de ensino os conteúdos costumam ser todos 

comuns, independentemente da realidade dos educandos, e repassados igualmente em 
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realidades diferentes, no método do Círculo de Cultura os conteúdos são trabalhados e 

desenvolvidos dentro da temática dos educandos em que se aplica o método.  

Assim, o conteúdo que será trabalhado num determinado grupo poderá ser diferente em 

outro grupo, já que os contextos poderão ser muito divergentes de um grupo para outro.   

A relação professor-aluno é bem diferente, pois no método do Círculo de Cultura essa 

interação não se dá de forma verticalizada e sim de forma nivelada, pois o professor não se 

apresenta como a única fonte do saber. Ele se coloca na mesma posição do educando, um 

aprende com o outro e não apenas o aluno aprende do professor.  

Além dessa posição, o professor age como mediador e facilitador do processo de ensino, 

visando cooperar para que o aluno possa conseguir se estimular a buscar o conhecimento dentro 

de uma necessidade que ele próprio venha a perceber. 

Desse modo, cabe ao professor a capacidade de libertar o educando da opressão em que 

se encontra, para que ele possa se situar como vítima dessa opressão e, com isso, propor 

alternativas para que sinta a necessidade de se libertar, buscando compreender por meio do 

saber a possibilidade dessa libertação. Assim, ele poderá intervir diretamente para mudar a 

posição em que se encontra. 

Portanto, partindo deste pressuposto do Método do Círculo de Cultura pelo uso de temas 

geradores na presente pesquisa, percebeu-se a possibilidade e eficácia do método para inserção 

do ensino de física nos anos iniciais. 

No projeto foi usado o Tema Gerador de Física Energia, com ênfase na energia em 

forma de calor. No entanto, verificou-se que com a utilização deste tema outros conteúdos 

foram trabalhados como: equilíbrio térmico, temperatura, força. Todos na área da Física.  

No tocante à área de Ciências Biológicas, o Tema de Física Energia permitiu, por meio 

do diálogo com os alunos, desenvolver o estudo de mamíferos e glândulas, o que apesar de não 

ser da área da Física está relacionado às áreas de Ciências Exatas e da Natureza que correlaciona 

os conteúdos de Física, Química e Biologia. 

Ademais, na área da Matemática foi desenvolvido o conteúdo de fração conjuntamente 

com as representações delas em figuras geométricas e também de comparação de números entre 

maior e menor. 

Como apresentado na pesquisa, se utilizados os passos descritos para se trabalhar o 

Círculo de Cultura com o uso do Tema Gerador, é possível estudar os conteúdos de Física, bem 

como de outras disciplinas, de modo interdisciplinar.  

De fato, por se tratar de um método de ensino, qualquer profissional de educação dos 

anos iniciais pode se utilizar desses passos para introduzir a Física independentemente da série 
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em que leciona. Para isso, deve-se levar em consideração apenas a complexidade e 

profundidade dos conteúdos que o tema possa proporcionar para a série correspondente.  

Da mesma forma, além de ser eficaz para se trabalhar de uma forma dinâmica e 

interativa, o educando terá mais participação no processo de ensino, pois ele será o sujeito do 

processo. Partirá dele, ou seja, do seu conhecimento inicial, para que ele possa desenvolver a 

compreensão da realidade em que se encontra.  

Assim, ele busca, a partir de sua compreensão da realidade e do conhecimento que tem 

(os subsunçores, adquiridos nesta primeira etapa do seu processo de ensino), outras formas de 

conhecimento com o aprofundamento dos conhecimentos subsunçores, desenvolvendo outras 

competências e habilidades de aprendizagem. 

Também, a materialização do processo de aprendizagem poderá ser feita da forma que 

o educando achar mais conveniente, atraente e fácil para sua compreensão. Ele poderá 

desenvolver esse processo usando de suas habilidades, como, por exemplo, desenvolvendo 

cartazes, como no caso apresentado no projeto. Poderá também usar textos, frases, poemas, 

mídias como jornais e internet, folhetos e portfólios, e outros que sejam de sua relevância e 

oriundos de seu talento. 

Com isso, os alunos se sentirão mais estimulados, se sentirão úteis e terão uma 

participação maior no decorrer das aulas. Também poderão perceber que o ensino se faz daquilo 

que eles se propõem a aprender, na realidade em que eles vivem, em consoante com a forma de 

poder mudar essa realidade. 

Com relação ao ensino de física, eles terão um estímulo maior e poderão constituir uma 

base razoável ou, pelo menos, introdutória dos conceitos básicos da disciplina que contribuirão 

para que venham a visualizar tal ensino de uma forma diferente daquela descrita pelos alunos 

atuais. 

Outrossim, se eles nesse período inicial escolar virem o estudo do ensino de física de 

uma forma atrativa, posteriormente terão menor rejeição para aprender nas séries subsequentes. 

Também, desde cedo terão a compreensão da importância desse aprendizado para o seu 

crescimento como cidadãos. 

Na pesquisa foi apresentada uma metodologia de alfabetização do ensino de física para 

os anos iniciais. No entanto, como o método utilizado se baseou na proposta de ensino 

estabelecida por Paulo Freire que fora realizado para alfabetização de adultos, o presente 

método pode ser usado também no Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), assim como no Ensino 

Médio e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, ficando como sugestão para o 
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enriquecimento do ensino de física nessas modalidades e endossando a possibilidade de se obter 

resultados satisfatórios e estimulantes para os educandos. 

Enfim, reitero o uso do método, pois a proposta torna-se uma ótima ferramenta para a 

introdução do ensino de física nos anos iniciais. Porque, além de ser um método inovador, ele 

também dispensa o método tradicional de ensino, colaborando para que os educandos sejam 

participantes ativos no seu processo de ensino-aprendizagem. 

De mesmo modo, é recomendado o método como proposta para utilização não só em 

relação aos conteúdos de física como em todas as áreas do conhecimento, sendo elas: ciências 

humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas 

tecnologias e áreas afins de ciências da natureza e suas tecnologias. Assim, objetiva-se 

transformar a educação e os processos de ensino-aprendizagem que estão aquém do desejado 

em nosso país, corroborando a proposta de Paulo Freire de uma educação libertadora nos dias 

atuais, assim como ele tentara realizar em meados do século passado, desfazendo-se de uma 

vez por todas da concepção bancária e tradicionalista da educação atual. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

Marque com um X o espaço (       ) na 

alternativa correta. 

 

1 – O que é calor? 

(      ) corpos com temperatura alta, ou seja, 

muito elevada. 

(     ) transferência de energia do corpo mais 

quente para o mais frio até atingir o 

equilíbrio térmico. 

(       ) corpos com temperatura baixa, ou 

seja, muito fria. 

 

2 – O que é equilíbrio térmico? 

(       ) corpos com temperatura iguais. 

(       ) corpos com temperaturas diferentes. 

(       ) corpo com mais calor. 

 

3 – O que é trabalho? 

(       ) energia de um corpo para ficar parado. 

(           ) uma força. 

(       ) uma força aplicada no corpo para 

realizar alguma atividade. 

 

4 – O que são animais mamíferos? 

(       ) que vivem na água. 

(       ) que possuem glândulas. 

(       ) que possuem glândulas mamárias. 

 

5 – O que é energia térmica em movimento? 

(       ) energia que usa calor. 

(       ) energia para esquentar. 

(       ) energia para esfriar. 

 

 

6 – Qual o nome que se dá a grandeza que 

determina o quão quente e frio está um 

corpo? 

(       ) energia. 

(       ) temperatura. 

(       ) força. 

 

7 – Quanto vale as frações abaixo? 

a)    b)  

 

c)    d)  

 

8 – Marque no espaço ______ como o sinal 

de > ou <. 

a) 30ºC _____ 45ºC. 

b) 25ºC _____ 15ºC. 

c) 19ºC _____ 50ºC. 

d) 32ºC _____ 28ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 




