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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar processos de ensino e aprendizagem para uma 

abordagem construtivista do ensino de física de forma multidisciplinar no ensino fundamental 

do 6º ano da Escola Rural do município de Ji-Paraná/RO: Professor Edson Lopes, com base 

nos quatro elementos: água, fogo, ar e terra. Os objetivos específicos foram: 1) Identificar 

pontos-chaves com base nos quatro elementos para o ensino de física no fundamental do 6º 

ano; 2) Reconhecer metodologias de ensino e aprendizagem construtivista que contribuam 

para realização das transposições didáticas dos processos de ensino e aprendizagem dos temas 

identificados; 3) Construir um caderno pedagógico para as abordagens construtivistas para 

realização de uma transposição didática do ensino de física multidisciplinar do 6º ano do 

ensino fundamental. O principal resultado do esforço empreendido foi a elaboração de um 

caderno pedagógico construído a partir de experiências práticas do ensino de física, norteadas 

por pontos-chaves pré-identificados para serem trabalhados de forma transversal com base 

nos quatro elementos: A premissa utilizada e de que as aulas práticas, expositivas e 

demonstrativas, são estratégias de ensino muito eficazes contribuindo bastante para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos de forma construtivista. A discussão dos 

resultados apresentados neste trabalho utiliza um referencial teórico inserido nas práticas 

pedagógicas construtivistas. Estes estudos e pesquisa se caracterizam como uma pesquisa 

exploratória e utiliza uma abordagem qualitativa construtivista, baseada nos pensamentos de 

Jean Piaget (1982) em suas análises da assimilação, adaptação e acomodação. Através da 

aplicação do produto com a explanação e experimentos, observa-se que houve uma 

aprendizagem significativa sobre os quatro elementos da natureza. Nota-se também nas 

produções textuais dos discentes que eles demonstram terem aprendido os conteúdos 

amplamente, pois os mesmos foram capazes de descreverem: os estados físicos da matéria, o 

ciclo da água, as mudanças de fases como a evaporação e a condensação para formação da 

chuva. Além de explicarem claramente em seus textos e experimentos a formação dos solos, 

suas propriedades, composição e os tipos de solos (argiloso e arenoso), as definições de 

temperaturas importantes do fogo (temperatura de ignição, ponto de combustão e ponto de 

fulgor) e a pressão atmosférica, sendo que os discentes conseguiram compreender que a 

pressão atmosférica diminui em lugares mais altos, que antes era desconhecido por eles. 

Portanto, o ensino de física deve ser incorporado ao ensino de Ciências Naturais no ensino 

fundamental II, pois os discentes possuem um conhecimento prévio dos temas trabalhados: 

Água, Terra, Fogo e Ar. A escolha desta metodologia: experimentos, roda de conversa – 

debates, explanações foram muito bem aceitas pelos educandos, por compreenderem os 

fenômenos físicos existentes em seu cotidiano e com isso foi possível contribuir para a 

melhoria da sua aprendizagem. 

 
Palavras-chaves: Ensino de Física. Construtivismo. Multidisciplinaridade. 



 

 



ABSTRACT 
 

 

 

This work aims to identify teaching and learning processes for a constructivist approach to 

physics teaching in a multidisciplinary way in elementary school from the 6th grade based on 

the four elements: air, fire, water and earth. The specific objectives were: 1) Identify key 

points based on the four elements for physics teaching in elementary school from the 6th of 

the Rural School of the municipality of Ji-Paraná / RO: Professor Edson Lopes, based on the 

four elements: air, fire, air and land; 2) Recognize constructivist teaching and learning 

methodologies that contribute to the accomplishment of didactic transpositions of the teaching 

and learning processes of the identified subjects; 3) Construct a pedagogical notebook for the 

constructivist approach to perform a didactic transposition of multidisciplinary physics 

teaching from the 6th of elementary school. The main result of this effort was the elaboration 

of a pedagogical notebook constructed from practical experiences of the physics teaching, 

guided by pre-identified key points to be worked transversally based on the four elements: 

The premise used is that the practical, expositive and demonstrative classes are very effective 

teaching strategies that contribute greatly to the students' development and learning in a 

constructivist way. The discussion of the results presented on this paper uses a theoretical 

framework inserted in the constructivist pedagogical practices. This study and research is 

characterized as an exploratory research and uses a qualitative constructivist approach, based 

on the thoughts of Jean Piaget (1982) in his analyzes of assimilation, adaptation and 

accommodation. Through the application of the product with explanation and experiments, it 

is observed that there was a significant learning about the four elements of nature. It is also 

noticed in the textual productions of the students that they demonstrate to have learned the 

contents widely, because they were able to describe: the physical states of matter, the water 

cycle, changes in phases such as evaporation and condensation to form rain. In addition to 

clearly explaining in their texts and experiments the formation of soils, their properties, 

composition and types of soils (clayey and sandy), definitions of important fire temperatures 

(ignition temperature, point of combustion and flash point) and atmospheric pressure, and the 

students were able to understand that the atmospheric pressure decreases in higher places, 

previously unknown to them. Therefore, the teaching of physics must be incorporated into the 

teaching of Natural Sciences, in elementary education II, because it is perceived that the 

students have a previous knowledge of the themes worked: Water, Earth, Fire and Air. The 

choice of this methodology: experiments, discussion wheel - debates, explanations were very 

well accepted by the students, for understanding the physical phenomena that exist in their 

daily life and with that contribute to the improvement of their learning. 

 

Keywords: Physics Teaching. Constructivism. Multidisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 
Na contemporaneidade existem diversos meios cognitivos para que o ensino de física 

seja realizado no ensino Fundamental de forma transversal e multidisciplinar. Revisitando as 

matrizes curriculares do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II é possível identificar vários 

conteúdos programáticos que podem ser utilizados para introdução do ensino de física no 

ensino fundamental. Esses conteúdos possuem vários temas geradores que podem contribuir 

para introdução do ensino de física a partir do conhecimento prévio dos alunos. 

Neste cenário, hoje pode se observar um grande avanço na pesquisa acadêmica sobre o 

ensino de Física no Brasil no que diz respeito à compreensão dos problemas relativos ao seu 

ensino e quanto à existência de sistemas de divulgação do fazer pedagógico de forma mais 

eficaz, podendo ser observados pelo grande crescimento no número de periódicos, eventos, 

congressos, simpósios, seminários, dissertações, teses, cursos de especialização e pós- 

graduação, entre outros. Mas, apesar de tantas evoluções, ainda são pouco aplicados os 

resultados em sala de aula, pois há uma grande resistência em colocar em prática as inovações 

pedagógicas apresentadas. 

Chaves e Shellard (2005) destacam que se pode perceber que o ensino de física deve 

ser reformulado, uma vez que é evidente a necessidade que esse ensino na educação básica 

incorpore as questões vinculadas ao processo de alfabetização científica e tecnológica. Neste 

sentido há compreensão que para se realizar um bom ensino de física na educação escolar, 

têm-se que vencer alguns obstáculos, pois são evidentes as dificuldades de se aplicar um 

ensino no qual interagem esta ciência com os outros conhecimentos científicos. E percebe-se 

um aumento dessas dificuldades à medida que descemos no nível de escolaridade. 

A partir dos pressupostos do conhecimento em bases construtivistas apresentados por 

Piaget (1982), considera-se que o saber está relacionado ao desenvolvimento intelectual da 

criança através de estágios de desenvolvimento. Assim, as aprendizagens são construídas por 

meio de estímulos recebidos pelo meio onde se vive, sendo este um processo contínuo, no 

qual a criança assimila as informações da realidade exterior e acomoda essa realidade à 

medida que ela vai interagindo com seu cotidiano. 

Segundo Piaget (1982) todo o conhecimento começa por meio de uma assimilação do 

sujeito quando o mesmo recebe dados do exterior, pois estes dados compõem os meios que 

favorecem o conhecimento, logo a assimilação, é a modificação e a acomodação destes 

consiste, na adaptação destes novos dados que originaram à interação com o meio; todo este 
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processo acontece quando o organismo do indivíduo está em equilíbrio neste ambiente a 

assimilação é a realidade exterior, a acomodação a realidade interna: a verdade que o 

indivíduo professa e a adaptação será essa nova realidade que surge, através do equilíbrio e 

das novas experiências com o meio. 

Portanto a adaptação intelectual, é um estabelecimento de equilíbrio progressivo entre 

um mecanismo assimilador e uma acomodação complementar que encontrar-se adaptado a 

uma realidade somente quando há uma acomodação perfeita. Porém, não há adaptação se a 

nova realidade tiver forçado atitudes motoras ou mentais contrárias às que tinham sido 

adotadas no contato com outros dados anteriores: somente ocorrerá adaptação se houver 

coerência, que possibilite a assimilação (KRAMER, 1993. p. 50). 

A esse respeito Piaget (1982, p.18) afirma que no ponto de vista construtivista 

pedagógico de Piaget (1982) pode-se afirmar, sem exceção, que a adaptação só concretiza-se 

quando atinge-se um sistema estável, ou seja, quando existe um equilíbrio entre acomodação e 

assimilação. Nos parâmetros biológicos, isto nos conduz, à função de organização, que é, 

inseparável da adaptação: Ambos são dois processos complementares de um mecanismo 

único, sendo a assimilação, o primeiro aspecto interno do ciclo e a adaptação constitui o 

aspecto exterior. 

 
Em resumo, a adaptação intelectual, como qualquer outra, é um estabelecimento de 

equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e uma acomodação 

complementar. O espírito só pode encontrar-se adaptado a uma realidade se houver 

uma acomodação perfeita, isto é, se nada mais vier, nessa realidade, modificar os 

esquemas do sujeito. Mas, inversamente, não há adaptação se a nova realidade tiver 

imposto atitudes motoras ou mentais contrárias às que tinham sido adotadas no 

contato com outros dados anteriores: só há uma adaptação se houver coerência, logo 

assimilação. (...), mas em todos os casos, sem exceção, a adaptação só se considera 

realizada quando atinge um sistema estável, isto é, quando existe um equilíbrio entre 

acomodação e assimilação. Isso conduz-nos à função de organização. Do ponto de 

vista biológico, a organização é inseparável da adaptação: são os dois processos 

complementares de um mecanismo único, sendo o primeiro o aspecto interno do 

ciclo do qual a adaptação constitui o aspecto exterior (PIAGET, 1982, p.18). 

 

Neste sentido, podemos dizer que a teoria da aprendizagem de Piaget fundamenta o 

construtivismo e, utilizando estas bases, acredita-se que as atividades experimentais no ensino 

de física podem ser parte fundamental para que o aluno realmente adquira um conhecimento 

significativo desde o Ensino Fundamental, portanto a aprendizagem significativa torna-se um 

exemplo de construtivismo (FILHO, 2000, p. 107). Segundo Marco Antônio Moreira (1999, 

p.38) “[...] a aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova 

informação relaciona-se, de maneira substantiva (não literal) e não-arbitrária, a um aspecto 
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relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo”. Neste rumo David Ausubel (1968, p. 

38) corrobora com a nossa reflexão ao assegurar que “a aprendizagem significativa ocorre 

quando os novos conhecimentos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento prévio 

que o aluno possui”. 

Diante desta perspectiva, a experimentação no ensino de Física torna-se uma opção 

que pode auxiliar no processo ensino aprendizagem na faixa etária em que o aluno se 

encontra, contribuindo de forma positiva para a construção do conhecimento científico 

(ARAÚJO, ABIB, 2003, p.177). Os experimentos de física nas aulas podem despertar no 

aluno o interesse pela aula, tornando o ensino mais qualitativo e desenvolvendo habilidades 

cognitivas indispensáveis para a produção do saber. Quando os alunos estão brincando, 

gostam de compreender e aprender o que está acontecendo ao seu redor, pois a maioria dos 

alunos gostam de ouvir/ler pesquisar e fazer novas descobertas. Essa “curiosidade” natural é 

demonstrada nas perguntas que fazem sobre as coisas que acontecem no seu dia a dia. 

Assim se expressa Kleinberg (1997, p.38) sobre tal questão: 

 
Crianças são curiosas. Nada é pior (eu sei disso) 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. 

 

Surge, então, a partir de suas indagações, a importância de orientá-las sobre tais 

problemáticas e ajudá-las a solucionar dúvidas sobre os fenômenos naturais que ocorrem no 

dia a dia. Uma proposta que caminha nessa direção é a aplicação de conceitos físicos no 

ensino fundamental, pois como a Física trata de fenômenos da natureza, este campo de 

conhecimento permite que se trabalhe atividades com materiais concretos, os quais os 

estudantes podem manipular, explorar, interagindo com as aulas usando as ideias e os 

conhecimentos trazidos de sua bagagem psicossocial, buscando soluções próprias aos 

problemas propostos desenvolvendo assim a capacidade de pensar e ter um espírito crítico e 

consciente na sociedade. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) defendem que é possível desenvolver uma 

‘alfabetização Científica’ desde os primeiros anos da escolarização, mesmo antes de o aluno 

saber ler e escrever; afirmam que a ‘alfabetização científica’ não deve estar restrita às aulas de 

Ciências Naturais, mas pode e deve encontrar neste espaço, ambiente propício para sua 

efetivação. 

Levando em conta a importância de se colocar a criança em contato com o mundo, 

ensinar física torna-se algo importante, pois dará ao aluno a oportunidade de compreender o 
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mundo em que vive numa lógica aceitável. Além disso, na infância a criança tem uma 

curiosidade mais aguçada e este se torna o melhor momento para conquistá-las antes que elas 

surjam bloqueios advindos do fetichismo que envolve o ensino tradicional da física, que a 

qualificam como disciplina de difícil aprendizagem e forte caráter técnico. Entretanto, é 

importante ressaltar que conceitos físicos podem e devem ser aplicados em uma linguagem 

simples e de fácil entendimento, apropriada para a idade das crianças para que as aulas não se 

tornem monótonas e o aprendizado seja comprometido. 

Para Bruner (1978, p.36), o mais importante no Ensino é: 

 
 

Conceitos básicos é ajudar a criança a passar progressivamente do pensamento 

concreto à utilização de modos de pensamento conceptualmente mais adequados. É 

ocioso, porém, tentar fazê-lo pela apresentação de explicações formais, baseada 

numa lógica muito distantes da maneira de pensar da criança e, para ela, estéril em 

suas implicações. 

 

Neste contexto o grande desafio é transformar a imagem atual da Física, de algo feito 

por apenas adultos e cientistas para também ser algo ao alcance das crianças, pois diante dos 

avanços tecnológicos se faz necessário transformar a Física em algo mais agradável e 

acessível desde os primeiros anos de escolarização. Fumagalli (1998) faz observações no que 

se referem ao direito do aluno das series iniciais ao exercício da cidadania e a possibilidade de 

apropriar-se de conhecimentos científicos. 

Para Fumagalli (1998, p.15). 

 
Cada vez que escuto que as crianças pequenas não podem aprender ciências, entendo 

que essa afirmação comporta não somente a incompreensão das características 

psicológicas do pensamento infantil, mas também a desvalorização da criança como 

sujeito social. Nesse sentido, parece que é esquecido que as crianças não são 

somente ‘o futuro’ e sim que são ‘hoje’ sujeitos integrantes do corpo social e que, 

portanto, têm o mesmo direito que os adultos de apropriar-se da cultura elaborada 

pelo conjunto da sociedade para utilizá-la na explicação e na transformação do 

mundo que a cerca. E apropriar-se da cultura elaborada é apropriar-se também do 

conhecimento científico, já que este é uma parte constitutiva dessa cultura. 

 

Orientado por estes pressupostos baseados nas aprendizagens significativas, o presente 

estudo e pesquisa tem como premissa identificar como as práticas pedagógicas experimentais 

do ensino de física podem contribuir para introduzir o ensino de física no ensino fundamental 

como um elo entre o mundo abstrato dos pensamentos e ideias e o mundo concreto das 

realidades presentes no cotidiano das crianças (CAMPOS et al., 2012). Essas atividades 

pedagógicas têm vital importância para os processos de ensino aprendizagem, principalmente 

do 6º aos 9º anos, pois tal conhecimento possibilita conectar a teoria com a prática, a ciência 
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com o cotidiano do aluno. 

Acredita-se que não basta apenas elaborar uma nova proposta de ensino e 

aprendizagem, é necessário que tal proposta seja viável para a grande maioria dos professores 

do ensino fundamental no país, bem como conferir suporte aos mesmos através de um 

material pedagógico de apoio, para que possam maximizar e implementar suas práticas 

pedagógicas relacionadas aos fenômenos físicos abordados pelas ciências da natureza fazendo 

com que o ensino das Ciências da Natureza deixe de ser conduzido de forma desinteressante e 

pouco compreensível. 

Neste contexto o objetivo geral deste estudo e pesquisa foi destacar processos e 

procedimentos de ensino/aprendizagem, valendo-se de uma abordagem construtivista1 para o 

ensino de física de forma multidisciplinar, aplicada ao ensino fundamental do 6º ao 9º ano. Os 

objetivos específicos foram: 1) Identificar pontos-chaves com base nos quatro elementos para 

o ensino de física no fundamental do 6º ao 9º com base numa pedagogia construtivista de 

forma multidisciplinar; 2) Reconhecer metodologias de ensino e aprendizagem construtivista 

que contribuam para realização das transposições didáticas dos processos de ensino e 

aprendizagem dos temas identificados; 3) Construir um caderno pedagógico (produto 

educacional) para as abordagens de construtivista para realização de uma transposição 

didática do ensino de física multidisciplinar do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. 

Em primeiro lugar, consideramos que a interdisciplinaridade tornou-se um eixo 

fundamental para a aprendizagem em conformidade com as diretrizes estabelecidas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) Do Ensino Fundamental Ciências Naturais, 

Terceiro e Quarto Ciclos. Pois conforme o documento: 

 
Especialmente a partir dos anos 80, o ensino das Ciências Naturais se aproxima das 

Ciências Humanas e Sociais, reforçando a percepção da Ciência como construção 

humana, e não como verdade natural, e nova importância é atribuída à História e à 

Filosofia da Ciência no processo educacional. Desde então, também o processo de 

construção do conhecimento científico pelo estudante passou a ser a tônica da 

discussão do aprendizado, especialmente a partir de pesquisas, realizadas desde a 

década anterior, que comprovaram que os estudantes possuíam ideias (sic), muitas 

vezes bastante elaboradas, sobre os fenômenos naturais, tecnológicos e outros, e  

suas relações com os conceitos científicos. Especialmente a partir dos anos 80, o 

ensino das Ciências Naturais se aproxima das Ciências Humanas e Sociais, 

reforçando a percepção da Ciência como construção humana, e não como verdade 

natural, e nova importância são atribuídas à História e à Filosofia da Ciência no 
 

1 Conforme indica os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) “As pesquisas acerca do processo de ensino e 

aprendizagem levaram a várias propostas metodológicas, diversas delas reunidas sob a denominação de 

construtivismo”. Pressupõem que o aprendizado se dá pela interação professor/estudantes/conhecimento, ao se 

estabelecer um diálogo entre as ideias (sic) prévias dos estudantes e a visão científica atual, com a mediação do 

professor, entendendo que o estudante reelabora sua percepção anterior de mundo ao entrar em contato com a 

visão trazida pelo conhecimento científico. (BRASIL, 1998, p.87). 
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processo educacional. Desde então, também o processo de construção do 

conhecimento científico pelo estudante passou a ser a tônica da discussão do 

aprendizado, especialmente a partir de pesquisas, realizada desde a década anterior, 

que comprovaram que os estudantes possuíam ideias (sic), muitas vezes bastante 

elaboradas, sobre os fenômenos naturais, tecnológicos e outros, e suas relações com 

os conceitos científicos. Especialmente a partir dos anos 80, o ensino das Ciências 

Naturais se aproxima das Ciências Humanas e Sociais, reforçando a percepção da 

Ciência como construção humana, e não como verdade natural, e nova importância é 

atribuída à História e à Filosofia da Ciência no processo educacional. Desde então, 

também o processo de construção do conhecimento científico pelo estudante passou 

a ser a tônica da discussão do aprendizado, especialmente a partir de pesquisas, 

realizada desde a década anterior, que comprovaram que os estudantes possuíam 

ideias (sic), muitas vezes bastante elaboradas, sobre os fenômenos naturais, 

tecnológicos e outros, e suas relações com os conceitos científicos. (BRASIL, 1988, 

p.36). 

 

Em segundo lugar, para a construção dos objetivos inicialmente propostos, e 

principalmente no sentido de ampliar a orientação espaço/temporal do aluno o presente estudo 

e pesquisa, voltado para o ensino de física no ensino fundamental do 6º ao 9º ano2, propôs 

uma reflexão relacionada aos pontos-chaves dos quatro elementos que compõem o ambiente 

natural: a terra, o ar, a água e o fogo. A escolha destes elementos naturais como pontos-chaves 

se justificou em razão deles permitirem o que se propõe no PCNs e por considerarmos que são 

fundamentais para a compreensão do eixo temático Vida e Ambiente. Pode-se dizer também 

que a compreensão destes fenômenos naturais articulados entre si e com a tecnologia confere 

à área de Ciências Naturais uma perspectiva interdisciplinar, pois abrange conhecimentos 

biológicos, físicos, químicos, sociais, culturais e tecnológicos. 

O propósito foi construir uma proposta pedagógica de transversalização do ensino de 

física no ensino fundamental II. Com esse estudo e pesquisa buscamos identificar as 

atividades pedagógicas alternativas que ajudam realizar uma transposição didática dos temas 

do ensino de física presentes nas disciplinas do ensino fundamental II. A ideia é que os 

próprios professores e os alunos usem essas propostas pedagógicas para introduzir o ensino de 

física de forma transversal e multidisciplinar, garantindo uma aprendizagem diferenciada e 

significativa no ensino fundamental. Assim, tanto professores quanto os alunos terão a 

oportunidade de entender melhor os fenômenos físicos presentes no seu dia a dia. 

No primeiro encontro para aplicação da pesquisa dividiu-se a sala em 4 grupos, que 

atenderam a cada tema que foram pesquisados, neste encontro o professor pesquisador 

apresentou aos alunos a proposta pedagógica e o tema a ser abordado na pesquisa, solo, água, 

 
2 Segundo os PCNs “dentro da área de Ciências Naturais propõem inúmeros conteúdos de Física, tanto no 

Ensino Fundamental I quanto no Ensino Fundamental II. Em geral, são os mesmos estudados no Ensino Médio, 

porém inseridos em temas (eixos) interdisciplinares, para que trabalhados de forma diferenciada abranjam mais 

disciplinas e se adequem tanto aos alunos quanto aos professores dos anos iniciais.” (BRASIL, 1998, p.78). 
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fogo e ar, realizando um debate sobre que seria relevante para a compreensão de cada ponto- 

chave pelos elementos dos grupos. A metodologia de braimstorm3 foi utilizada para 

desmembrar os tópicos em diferentes níveis, produzindo listas de palavras ou frases que 

expressariam a decomposição do tema a ser estudado em diferentes aspectos. 

Como procedimento metodológico a pesquisa teve uma abordagem construtivista que 

permitiu conhecer a percepção dos alunos participantes a respeito dos fenômenos físicos. A 

turma na qual foi aplicado os procedimentos são alunos do sexto ano da Escola de Ensino 

Fundamental Edson Lopes do Município de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. O formato 

desta pesquisa se deu como observação participativa onde o professor/pesquisador teve 

contato direto com os participantes no ambiente de ensino/aprendizagem. O desenvolvimento 

da pesquisa se deu por meio de encontros na forma de aulas, nesses encontros os alunos 

participaram como pesquisadores e o professor como mediador e questionador, que conduziu 

os alunos a uma melhor compreensão do evento físico abordado.4 

Em seguida ao braimstorm foi proposto aos alunos que realizassem uma produção de 

texto sobre o tema abordado em cada grupo, relatando todo seu conhecimento prévio. Desta 

forma, foram elaborados roteiros que os mesmos deveriam utilizar nos encontros seguintes; 

no segundo encontro foram destacados os pontos-chaves que seriam estudados sobre o eixo 

temático: Natureza. 

Neste encontro, a aula foi iniciada com um diálogo reflexivo com os alunos sobre suas 

anotações da aula anterior, levando os alunos a selecionarem as ideias levantadas na aula 

anterior que mais lhes chamaram atenção. 

No terceiro encontro foi feito a identificação em quais áreas do conhecimento 

(disciplinas) seriam utilizadas como campo de estudo dos pontos-chaves destacadas no 

encontro anterior. Neste encontro iniciamos a compreensão da terceira etapa dos fenômenos 

físicos e suas origens. 

O pesquisador analisou os avanços nas pesquisas dos 4 grupos, orientando sobre suas 

observações, ponderando suas abordagens e considerações, construindo assim um plano para 

3 Num processo de Brainstorm, o que importa é gerar ideias, então, a metodologia foi utilizada como meio de 

estimular esse exercício com a intenção de colher a maior quantidade possível de opções a serem analisadas - 

nesta etapa, não se avaliou se as ideias são boas ou não, apenas motivou-se o grupo a criar. 
4 Partindo do pressuposto que os alunos nesta faixa etária estão na fase Operatório formal: dos 11/12 anos em 

diante. Encontramos nessa fase um adolescente, que utiliza o raciocínio hipotético-dedutivo, elabora e testa suas 

hipóteses, alcança a abstração, entende que a linguagem é de importância extrema, pois com ela poderá formular 

hipóteses e realizar pesquisas (Piaget, 1982). Com isso, a utilização da metodologia de braimstorm facilitou um 

equilíbrio entre a Assimilação e Acomodação tal como propõe Piaget, para quem a assimilação ocorre quando 

novas experiências ou informações são introduzidas na estrutura cognitiva da criança, não havendo modificação 

em suas estruturas mentais. A acomodação acontece quando a criança modifica suas estruturas cognitivas para 

“enfrentar” o novo. 
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a prática de experimentos e atividades dentro de cada temática que permitisse aos alunos 

apresentarem suas evoluções e compreensões sobre os elementos estudados. 

No quarto encontro, cada grupo montou com a supervisão e orientação do pesquisador, 

seu experimento e elaborou as atividades que poderiam ser inseridas nas disciplinas 

mencionadas no encontro anterior, fazendo todas as anotações e considerações que eles 

poderiam ter. 

No quinto encontro, cada grupo apresentou suas considerações, expôs seus 

experimentos e atividades elaboradas. 

No sexto encontro foi feito a socialização dos resultados, onde cada aluno elaborou 

uma produção de texto e apresentando as suas conclusões sobre os temas trabalhados em 

forma de avaliação5 comparativa para que o pesquisador pudesse ter a oportunidade de 

analisar o desenvolvimento dos trabalhos desde o primeiro encontro, utilizando as anotações 

que os grupos fizeram e comparando com os resultados apresentados. 

Com base neste procedimento metodológico o presente estudo e pesquisa estão 

organizados em seções. Na introdução buscou justificar a pesquisa demonstrando o porquê do 

ensino de física no ensino fundamental; em seguida descrevemos a fundamentação teórica 

demostrando a necessidade do ensino de física nas séries iniciais; posteriormente, buscou-se 

realizar uma breve fundamentação do ensino de física com base no construtivismo; 

consequentemente, construímos uma fundamentação teórica sobre os processos de ensino e 

aprendizagem na abordagem construtivista; na sequência demostramos quais temas da física 

estão presentes no ensino fundamental II; finalizando apresentamos uma descrição como foi 

realizada a experiência para a construção do produto educacional; por fim, apresentamos os 

resultados da pesquisa aplicada e as considerações finais dos resultados alcançados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), a avaliação informa ao professor o que foi 

aprendido pelo aluno, fazendo-o refletir sobre a eficácia de sua prática educativa e orientando-o para 

intervenções necessárias. Para o aluno, a avaliação informa quais são seus avanços, dificuldades e possibilidades, 

como também sugerem Hautamäki et al. (2002, p. 11) e Zabalza (2006, p.73). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 A NECESSIDADE DO ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Nos processos de ensino e aprendizagem de física, desde as series iniciais do Ensino 

Fundamental II, é extremamente importante que a aprendizagem ocorra de forma prazerosa, e 

acima de tudo ensinar o pré-adolescente a refletir, a participar e desenvolver de maneira 

construtiva a sua aprendizagem, não apenas visando que as crianças tenham melhores notas 

no Ensino Médio, mas ensiná-las a ousar e propor suas próprias ideias. 

Pode-se dizer que para esta faixa etária a abordagem dos conhecimentos por meio de 

definições e classificações estanques, como é feito no ensino tradicional da Física, resumindo- 

se a fórmulas que devem ser decoradas pelo estudante, vai de encontro com as principais 

concepções de aprendizagem humana, como, por exemplo, aquela que a compreende o 

conhecimento como construção de significados pelo sujeito da aprendizagem, tal como é 

apresentada no documento de Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Segundo 

este documento, quando há aprendizagem significativa6, a apreensão de conteúdos pelo 

estudante é completamente diferente daquela que se reduz à mera repetição automática de 

textos, geralmente cobrada em situação de prova. 

Neste sentido, a experimentação tem papel fundamental como motivador para os 

alunos, estimulando a participação ativa na aula. Entretanto, essa maneira de ensinar não é um 

processo trivial e o professor precisa ter cuidado na seleção dos conteúdos a serem 

trabalhados, materiais e manipulação das atividades experimentais propostas. Encontramos 

nas diretrizes estabelecidas pelos PCNs apontam nesta direção pois, 

 
Ao contrário, diferentes métodos ativos, com a utilização de observações, 

experimentação, jogos, diferentes fontes textuais para obter e comparar informações, 

por exemplo, despertam o interesse dos estudantes pelos conteúdos e conferem 

sentidos à natureza e à ciência que não são possíveis ao se estudar Ciências Naturais 

apenas em um livro (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

O professor nas séries iniciais deve ter cuidado ao lançar mão desta prática 

pedagógica, isto porque o ensino de Física assume papel indispensável para a alfabetização 

 

6 Moreira (2012) apud Praxedes e Kause nos ensinam que: [...] É importante reiterar que a aprendizagem 

significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa 

interação é não-literal e não-arbitrária”. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o 

sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. PRAXEDES, 

Jacqueline Maria de Oliveira; KRAUSE, Jonas: O Estudo Da Física No Ensino Fundamental II: Iniciação Ao 

Conhecimento Científico E Dificuldades Enfrentadas Para Sua Inserção. In: II CONEDU, 2016, Congresso 

Nacional de Educação, Anais. (MOREIRA, 2012, p. 2). 
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cientifica dos alunos, passa a ser o elemento principal do processo; suas concepções sobre a 

importância dos conhecimentos de física para o processo formativo de seus alunos. Também a 

compreensão que ele tem do processo de ensino aprendizagem será peça fundamental para 

que a ciência seja contemplada no contexto escolar como uma necessidade cultural para a  

vida dos estudantes, independentemente da opção profissional que assumirão no decorrer de 

seus estudos. Para Praxede, Krauses e Krause: 

 
Assim, as práticas pedagógicas, devem apresentar inovações ligadas com o ideal 

construtivista, tendo como base fundamental defender que tanto aprender como 

ensinar implicam em construir novos conhecimentos, onde deve-se descobrir novas 

formas e vencer obstáculos para adquirir novos significados. Sem deixar de levar em 

consideração experiências e a aprendizagem consigam encarar os problemas 

existentes na educação (op cit., p. 8). 

 
Nesta perspectiva, ressaltamos a preocupação com a formação dos professores das 

séries iniciais para o ensino de Física no ensino fundamental II, pois reconhecemos que os 

mesmos precisam estar plenamente preparados para dominar os conteúdos para que possam 

preparar atividades significativas, voltados para o ensino dos fenômenos físicos. Entretanto, 

não se pode imaginar que ensinar física para crianças seja da mesma forma como é realizado 

para adolescentes ou adultos, ou que os conteúdos abordados sejam na perspectiva do 

conhecimento científico. Pois, 

 
As teorias científicas, por sua complexidade e alto nível de abstração, não são 

passíveis de comunicação direta aos alunos de ensino fundamental. São grandes 

sínteses, distantes das ideias (sic) de senso comum. Seu ensino sempre requer 

adequação e seleção de conteúdos, pois não é mesmo possível ensinar o conjunto de 

conhecimentos científicos acumulados (BRASIL, 1998, p. 26). 

 

Para que os alunos possam apropriar-se desses conhecimentos, é necessário criar 

meios que permitam a identificação dos conceitos relacionados ao seu cotidiano. Sendo assim 

ao ensinar ciências às crianças não deve se preocupar com a precisão dos dados obtidos, já 

que o conhecimento vai sendo construído à medida que os conceitos e fenômenos vão sendo 

estudados e incorporados ao seu cotidiano. Portanto, é fundamental para a criança estar em 

contato com a ciência desde muito cedo, não deixando assim essa tarefa para níveis escolares 

mais adiantados. 

A pouca intimidade dos professores do ensino Fundamental II com o ensino de Física, 

é um dos principais motivos observados pela não aplicação de conceitos físicos nesta fase de 

aprendizagem, mesmo que haja um grande potencial em materiais e instrumentos para 

desenvolver as habilidades necessárias para as crianças aprenderem. Um dos motivos pelo 
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qual a Física está longe das salas de aula do Ensino Fundamental II é que os docentes que 

atuam nessas séries geralmente são graduados em outros campos do conhecimento, isso 

também pode contribuir para o “pavor”7 que os estudantes desenvolvem em relação ao 

conteúdo da disciplina em fases cognitivas do ensino médio. 

Fiorentine (2003, p.50) comenta que para ser professor é necessário estar em constante 

busca pela produção do conhecimento, é uma busca incessante que contribui para a 

capacitação profissional, é ter sede de conhecimento, pois segundo o autor “somos eternos 

aprendizes, o professor principalmente, que jamais deve achar que sabe tudo e não precisa 

mudar”. Neste mesmo rumo Damásio e Steffani (2008) afirmam que a formação continuada 

pode ser uma vertente para reverter essa situação, que além de capacitar professores formados 

em Física para lecionarem para crianças também é algo considerável para a construção de 

aprendizagens significativas. 

 
(...) a disciplina denominada ciências, como as demais nas séries iniciais do ensino 

fundamental, lecionada por um professor único por turma que, em geral, não tem 

formação especializada em nenhuma das áreas que leciona. A formação de 

professores - com exceção de raros casos - das séries iniciais não vê com a atenção 

necessária a capacitação para o ensino de ciências naturais. [...] Promover uma 

introdução aos conceitos físicos durante as séries iniciais, de forma que esta não só 

deixe de ser um obstáculo adicional ao ensino subsequente, mas que,  

principalmente, desperte o interesse das crianças para ciência [pode se tornar um dos 

objetivos para reverter este quadro]. A maneira mais adequada de atingir este 

objetivo é através da formação continuada de professores (DAMASIO; STEFFANI, 

2008, p.2). 

 

Nesta perspectiva da formação continuada de professores identificamos que várias 

pesquisas com relação ao papel do professor no âmbito escolar têm atribuído significativa 

importância a esse profissional levando em conta as dificuldades que os mesmos possam 

encontrar ao abordar nas séries iniciais conteúdos relacionados às ciências, principalmente aos 

fenômenos físicos. Rosa, Perez e Drum (2007) demonstram uma análise bem clara sobre tais 

dificuldades tanto no que se refere aos professores, quanto às condições de trabalho que o 

âmbito escolar oferece, pois através de entrevistas com 34 professores que atuam de primeira 

à quarta série no ensino fundamental da região de Passo Fundo no Rio Grande Sul, 

observaram e evidenciaram tais dificuldades, além disso, demonstram a desmotivação dos 

alunos em buscar a construção do conhecimento científico. 

 
 

7 Segundo Melo (2011, p. 23) “[...] verifica-se uma aversão explícita ao conteúdo de física em ambiente escolar” 

Este autor com base em Moreira (1999) ressalta que tal aversão acaba por também refletir no números de 

Licenciados por disciplina, havendo no Brasil uma nítida preferência pela Biologia e pela Química no âmbito das 

Ciência Naturais. 
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A busca estava na identificação da concepção dos professores sobre a importância  

de discutir física nas séries iniciais. Assim, foram encontradas duas posições claras: 

os que acreditam não serem importantes tais conteúdos, ou mesmo, julgam que seus 

alunos não apresentam condições de compreensão da física, que para eles é uma 

disciplina muito difícil, que exige muito dos estudantes, conforme menciona um dos 

entrevistados; e, os que têm a crença de que a física é fundamental para a formação 

crítica dos estudantes, já que estão inseridos na sociedade extremamente  

tecnológica, porém não a contemplam em seus programas, pois não se sente seguro 

o suficiente para discuti-la (Rosa; Perez; Drum; 2007, p. 361). 

 

Observa-se que os professores possuem concepções díspares do ensino de física no 

ensino fundamental. Uns acreditam que os conteúdos relacionados aos fenômenos físicos não 

são relevantes no ensino fundamental e outros julgam que os alunos não apresentam 

condições intelectuais para compreensão dos fenômenos físicos. Mas há aqueles que não se 

sentem seguros o suficiente para trabalharem os conteúdos relacionados ao ensino de física, 

demonstrando de forma cabal que os cursos de formação para professores do ensino 

fundamental ainda não capacitam os professores para refletirem sobre os fenômenos físicos 

no ensino fundamental na educação escolar (PRAXEDES; KRAUSE, 2015, p. 10). Assim, 

 
“O papel da escola desde o momento da chegada da criança deveria ser o de 

favorecer a sua curiosidade e seu poder investigativo, alimentando-o e 

intensificando-o a cada nova etapa de escolarização. Entretanto, o que observamos é 

que, cada ano vivenciado no ambiente escolar, a criança diminui sua curiosidade e 

sua vontade de investigar, substituindo-os pela conformidade e aceitação do mundo 

pronto e acabado. Assim, o ensino de ciências desde as primeiras séries e sua 

continuidade ao longo do processo de escolarização é uma forma de alimentar a 

curiosidade, a observação e a investigação deste aluno, já que a física é considerada 

a ciência que trata do estudo da natureza e suas transformações” (Rosa; Perez; 

Drum; 2007, p. 362). 

 

Nestes pressupostos podemos reconhecer que o papel da educação escolar no ensino 

fundamental é criar bases pedagógicas que contribuir para gerar a curiosidade dos alunos para 

o desenvolvimento intelectual na formação escolar8. Neste prisma, Bizzo (2000,  p.46)  

destaca que “muitos professores confessam estar inseguros diante das aulas de ciências pela 

simples razão de poderem ser inquiridos sobre questões às quais não sabem responder”. Com 

isso, nota-se que temos um problema de capacitação para o ensino de física nos cursos de 

formação de professores para o ensino fundamental. 

 
Ao longo de quase 160 anos, o processo escolar de ensino aprendizagem dessa 

 

8 Entre os objetivos das Ciências naturais no PCNs encontra-se identificar relações entre conhecimento 

científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica, e 

compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos e 

benefícios das práticas científico-tecnológicas. (BRASIL, 1997, p. 26). 
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ciência tem guardado mais ou menos as mesmas características. Um ensino calcado 

na transmissão de informações através de aulas quase sempre expositivas, na 

ausência de atividades experimentais, na aquisição de conhecimentos desvinculados 

da realidade. Um ensino voltado primordialmente para a preparação aos exames 

vestibulares, suportado pelo uso indiscriminado do livro didático ou materiais 

assemelhados e pela ênfase excessiva na resolução de exercícios puramente 

memorísticos e algébricos [...] Um ensino que apresenta a física como uma ciência 

compartimentada, segmentada, pronta, acabada, imutável. Neto e Pacheco (2001, p. 

17 apud MELO, 2011, p. 23). 

 
Por outro lado, conforme Ostermann, Moreira e Silveira (1992, p. 95) sugerem que os 

professores das séries iniciais, mas também do ensino médio possuem uma formação muito 

teórica e não levam em conta a realidade dos alunos na construção dos processos de ensino e 

aprendizagem. Com isso, os professores têm muita dificuldade em preparar aulas de ciências 

com temas relacionados aos fenômenos físicos que tornem a aprendizagem interessante e 

motivadora. 

A forma tradicional na qual o ensino de Ciências é ensinado nas escolas brasileiras  

tem sido conduzido apenas à utilização de livros didáticos que possuem conceitos e 

metodologias abstratas de abordagem dos conteúdos (CACHAPUZ et al., 2005, p. 27). A 

pedagogia dos livros didáticos defasados acaba causando desmotivação e falta de 

compreensão dos conceitos básicos relacionados aos fenômenos físicos. Nota-se que as 

abordagens pedagógicas da maioria dos livros didáticos não contribuem para a promoção de 

metodologias experimentais no ensino fundamental (SILVA, 2012, p. 806). Observa-se os 

conteúdos são abordados sem relação alguma com a vivência dos alunos, resultando assim no 

pouco interesse dos estudantes para produção dos conhecimentos relacionados aos fenômenos 

físicos. 

Quanto à formação dos professores de Ciências no Brasil, outra importante questão a 

ser considerada é o fato de que nas séries iniciais e no Ensino Fundamental não há um 

professor preparado para cada disciplina, ficando apenas para o pedagogo ensinar todas as 

disciplinas (OSTERMANN; MOREIRA; SILVEIRA, 1992, p. 97). Com relação à formação 

do pedagogo, na maioria das vezes o curso de formação deste profissional preocupa-se apenas 

com as teorias não levando em conta que a universidade é um local de trocas de ideias, 

diálogo, de saberes e práticas educativas, devendo assim orientar os discentes para possíveis 

formas de ensinar e que independente da forma adotada é de extrema importância que o 

professor se preocupe com o processo de construção do conhecimento e como este vai 

acontecer. 

 
No entanto, não seria descabido afirmar que a formação de professores no Brasil 
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dificilmente figura entre as prioridades do sistema universitário, especialmente 

quando nos referimos ao sistema público. Os professores polivalentes que atuam nas 

quatro primeiras séries do ensino fundamental têm poucas oportunidades de se 

aprofundar no conhecimento científico e na metodologia de ensino específica da 

área, tanto quando sua formação ocorre em cursos de magistério como em cursos de 

Pedagogia (BIZZO, 2000, p. 65). 

 

Neste sentido, Freire (1996) comenta que ensinar não é simplesmente transmitir 

conteúdos, mas criar possibilidades para que o aluno possa construir seu conhecimento. Mas 

para que isso aconteça torna-se necessário que os programas de formação de professores para 

o ensino fundamental das universidades busquem construir uma matriz curricular que 

contemple os princípios e fundamentos necessários para o ensino das Ciências Naturais no 

ensino fundamental, contemplando, sobretudo, aqueles que permitam a realização de 

experimentos. Afinal, ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas assegurar aos 

programas de formação de professores as habilidades necessárias para os processos de ensino 

e aprendizagem que aproximem o saber escolar da realidade dos alunos. 

Neste cenário, Ostermann e Moreira (1990) corroboram com outras observações sobre 

o ensino da Física no que se refere à formação de professores para o ensino fundamental, 

alertando que as abordagens dos conteúdos também são inadequadas e carecem de 

fundamentos e metodologia que reflitam os fenômenos na perspectiva da produção do 

conhecimento escolar. Para esses autores os conteúdos de Física transmitido na maioria dos 

cursos de formação dos professores são no contexto do ensino de ciências sem nenhum 

embasamento teórico relacionado aos experimentos, o que permitiria vincular a aprendizagem 

dos fenômenos naturais às múltiplas vivências dos alunos e às suas percepções da realidade. 

Por fim, nota-se que é muito importante considerar que é durante os primeiros anos de 

alfabetização escolar que a criança adquire experiências intelectuais que contribuem para 

ampliar sua estrutura mental e emocional na construção de processos de ensino e 

aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades eficazes do desenvolvimento escolar. E 

neste período que a criança se prepara para o mundo que o espera na fase adulta com mais 

segurança e tem sua autoestima fortalecida para os processos de ensino e aprendizagem cada 

vez mais complexos. Desta forma, não resta dúvida que a introdução do ensino de física no 

ensino fundamental é uma necessidade premente para o desempenho dos alunos em relação ao 

conhecimento dos fenômenos naturais na educação básica. 

 

2.2 O ENSINO DE FÍSICA COM BASE NO CONSTRUTIVISMO 

 
 

Nota-se que a ausência de experimentos contribui para o aumento da desmotivação 
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dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem do ensino das Ciências Naturais na 

educação básica. Isto é preocupante e tem levado os pesquisadores da área a inovar em busca 

de novas metodologias para encontrar soluções para esse problema. Há várias críticas ao 

ensino tradicional de física, visto que esta concepção de ensino gera uma ação passiva nos 

alunos, pois estes são tratados como meros receptores das informações e que apenas os 

professores dominam os processos de ensino e aprendizagem (BORDENAVE; PEREIRA, 

1991, p.10). 

Propiciar as atividades de ensino e aprendizagem por meio de experimentos podem 

alternativas e estratégias eficientes para um processo de ensino e aprendizagem inovador, 

porque favorece o entendimento efetivo dos conceitos e dos temas específicos em relação aos 

fenômenos da natureza presentes no ensino de física. Esses temas devem fazer parte do 

contexto de sala de aula, a fim de apresentarem a aplicabilidade dos conceitos dos fenômenos 

à realidade, o que na prática facilita a aprendizagem (ROSA, 2007, p. 271). 

Para Guimarães (2009) no ensino tradicional o professor transmite aos alunos 

informações que não se relacionam com o seu cotidiano. Segundo ele, neste caso os alunos 

são apenas ouvintes de informações que não se relacionam com os conhecimentos produzidos. 

Tornando, desta forma, a aprendizagem não significativa por não produzir nenhuma relação 

entre o que o aluno já sabe e o que está aprendendo em sala de aula no ensino de ciências. 

 
No ensino de física, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a 

criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 

questionamento de investigação. Nesta perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado 

caracteriza-se como resposta aos questionamentos feitos pelos educandos durante a 

interação com o contexto criado. No entanto, essa metodologia não deve ser pautada 

nas aulas experimentais do tipo “receita de bolo”, em que os aprendizes recebem o 

roteiro para seguir e devem obter resultados que o professor espera tampouco 

apetecer que o conhecimento seja constituído pela mera observação. Fazer ciência, 

no campo científico, não é aleatório. Ao ensinar ciência, no âmbito escolar, deve-se 

também levar em consideração que toda observação não é feita num vazio 

conceitual, mas a partir de um corpo teórico que orienta a observação 

(GUIMARÃES, 2009, p.198). 

 

Considerando que para ensinar ciência no contexto da educação escolar torna-se 

necessário que levemos os alunos ao processo de observação, porque toda observação não é 

feita num vazio conceitual, mas a partir de um corpo teórico que a orienta. Ausubel (1980, p. 

58) corrobora com essa premissa ao comentar que o fator isolado que mais influência na 

aprendizagem dos alunos é o que eles já sabem, por isso as ideias prévias dos alunos 

constituem o ponto de partida de muitas pesquisas relacionadas aos processos de ensino e 

aprendizagem. 



34 
 

 

 

 

No entanto, é possível reconhecermos que frequentemente estas ideias primeiras estão 

em desacordo com o que é aceito cientificamente, são as chamadas concepções alternativas. 

Como exemplos de concepções alternativas temos a crença que a luz sai dos objetos, que o 

calor é um fluido que pertence aos corpos, que as estações do ano dependem da distância 

entre a Terra e o Sol. É possível também identificarmos concepções alternativas em Biologia 

sobre digestão e reprodução, assim como em Química as ideias prévias são encontradas em 

desacordo com o que é aceito cientificamente pela ciência. 

Com base nestes questionamentos, a experimentação como processo de ensino e 

aprendizagem nas práticas pedagógica do ensino de física, tem a função de facilitar e 

dinamizar o ensino de física despertando um forte interesse e curiosidade entre os alunos. 

Assim como essa metodologia de ensino baseada em temas geradores contribui sobremaneira 

para uma reflexão crítica para o desenvolvimento cognitivo dos fenômenos físicos de forma 

participativa, tornando os alunos protagonistas do seu próprio aprendizado. 

Neste contexto das ideias pedagógicas para o ensino de física, identificamos que as 

experiências realizadas no ensino básico não são iguais aos experimentos conduzidos pelos 

cientistas na produção do conhecimento científico. Elas possuem uma função pedagógica que 

tem objetivo de auxiliar os alunos na aquisição de conhecimentos. Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1998) encontra-se assegurado que a 

experimentação é uma forma de demonstrar por meio da observação formas de percepção que 

contribui para tirar dúvida e construir conceitos sobre os fenômenos físicos estudados na 

educação escolar. 

 
Para o aprendizado científico, matemático e tecnológico, a experimentação, seja ela 

de demonstração, seja de observação e manipulação de situações e equipamentos do 

cotidiano do aluno e até mesmo a laboratorial, propriamente dita, é distinta daquela 

conduzida para a descoberta científica e é particularmente importante quando 

permite ao estudante diferentes e concomitantes formas de percepção qualitativa e 

quantitativa, de manuseio, observação, confronto, dúvida e de construção conceitual. 

A experimentação permite ainda ao aluno tomada de dados significativos, com as 

quais possa verificar ou propor hipóteses explicativas e, preferencialmente, fazer 

previsões sobre outras experiências não realizadas (BRASIL, 1999, p.52). 

 

Mesmo com as orientações para o ensino de física no Ensino Médio os cenários 

contemporâneos das escolas da educação básica possuem um baixo número de aulas práticas, 

esse quadro se agrava ainda mais quando situamos o Ensino Fundamental. Não existem locais 

apropriados para a realização dos experimentos e armazenamento dos equipamentos e 

materiais. Uma grande parcela dos professores não possui conhecimento adequado do 

trabalho e o tempo necessário para que os experimentos ocorram no cotidiano escolar. É 
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necessária, além de tudo, uma mudança na postura dos professores do ensino de física, 

deixando de lado as críticas e passando a agir sobre as mudanças para a melhoria do ensino 

(KOHORI, 2015, p. 15). 

 
Embora a falta de recursos financeiros e o pouco tempo que os educadores dispõem 

para conceber aulas mais atraentes e motivadores sejam fatores que contribuem para 

o cenário dominante nas escolas, talvez o obstáculo mais decisivo seja de natureza 

cultural. Neste contexto, propomos uma metodologia de ensino de ciências simples, 

factível e de baixo custo e, mais importante ainda, que leve em conta a participação 

dos alunos no processo de aprendizagem (VALADARES, 2001, p. 38). 

 

Para que as aulas experimentais sejam uma constante no cotidiano escolar, elas devem 

ser simples, de baixo custo e rápidas. Neste sentido, observa-se que a maioria das escolas 

públicas não possuem recursos próprios para as aulas experimentais. Experimentos simples 

também acabam sendo uma alternativa, pois podem ser interessantes uma vez que são fáceis 

de entender e construir. Além disso, os alunos podem buscar novas alternativas para um 

projeto com Experimentos de baixo custo, centrados nos educandos e na comunidade. 

 
Uma ideia dominante em nossa proposta é o uso de protótipo e experimentos como 

instrumentos de descoberta, que permitem a alunos e professores desenvolver 

atitudes científicas em contextos relevantes ao nosso dia-a-dia. Temos observado 

que quanto mais simples e conceitual é o experimento ou protótipo, tanto mais 

atraente ele se torna. Nesta linha de atuação, o professor pode e deve instigar seus 

alunos a simplificar os experimentos e protótipos até a reduzi-los a um mínimo em 

termos de materiais empregados, minimizando custos e maximizando o valor 

pedagógico de cada projeto específico. Esta estratégia permite aos alunos 

desenvolver novas habilidades e a buscar soluções alternativas e mais baratas, que é 

a base de grande parte da pesquisa e desenvolvimento realizados nos laboratórios 

tecnológicos. Deste modo, a escola dá uma oportunidade única a seus alunos de 

vivenciar concretamente o conhecimento “construído” por eles próprios e de 

internalizar o significado dos conceitos científicos aplicados a contextos bem 

definidos. Tudo isso em um ambiente favorável ao desenvolvimento social, 

científico, tecnológico e pessoal dos alunos (VALADARES, 2001, p. 38). 

 

Os experimentos possibilitam a escola a oportunizar aos alunos vivenciar o 

conhecimento adquirido e internalizá-lo, realizando assim uma aprendizagem significativa  

dos conceitos científicos e a aplicá-los coerentemente ao contextos em que vive, é necessário 

reconhecemos que as práticas pedagógicas experimentais devem ser realizadas por todos os 

alunos, a fim de que estes sejam protagonistas da própria aquisição do conhecimento. Desta 

forma, reconhecemos que as aulas práticas devem ser usadas como espaço de pesquisa e 

reflexão sobre os fenômenos físicos. Além disso, elas devem ser planejadas para estreitar o 

elo entre motivação e os processos de ensino e aprendizagem, indo além da experimentação e 

propondo a leitura, a escrita e a fala como instrumentos indissolúveis da discussão conceitual 
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dos conhecimentos dos temas de estudo. 

 
 

A experimentação, por sua vez, tem sido identificada apenas como práticas 

laboratoriais e tem servido de pano de fundo para o exercício do suposto “método 

científico”. Não se deve descuidar da introdução do domínio empírico nas aulas de 

Física, mas isso pode ser feito de diversas maneiras, recorrendo a objetos e 

equipamentos de uso cotidiano, como cata-ventos, seringas de injeção, molas, alto- 

falantes e controles remotos, que podem servir para demonstrar fenômenos a serem 

discutidos. O uso de filmes comerciais e didáticos, envolvendo fenômenos naturais, 

tecnologias e montagens experimentais, também permite introduzir na sala de aula a 

dimensão empírica. A própria vivência dos estudantes, como participantes de um 

mundo rico em fenômenos percebidos e objetos manipuláveis, pode servir de 

conteúdo empírico a ser tratado no ensino e aprendizagem da Física. Entende-se, 

dessa maneira, que a experimentação engloba muito mais do que a prática 

laboratorial, sendo esta última apenas uma entre várias práticas internas do fazer 

físico (SÃO PAULO, 2010, p. 103). 

 

Mesmo as diretrizes do ensino das Ciências Naturais vêm ao encontro da concepção 

de que: 
 

 

[...] as práticas pedagógicas, devem apresentar inovações ligadas com o ideal 

construtivista, tendo como base fundamental defender que tanto aprender como 

ensinar implica em construir novos conhecimentos, onde deve-se descobrir novas 

formas e vencer obstáculos para adquirir novos significados. Sem deixar de levar em 

consideração experiências e conhecimentos já existentes, pois com esta visão é que 

as práticas pedagógicas se desenvolvem, criando um perfil inovador para que o 

ensino e a aprendizagem consigam encarar os problemas existentes na educação 

(BRASIL, 1998, p.16). 

 

Para construção de uma proposta construtivista torna-se fundamental que a vivência 

dos alunos nos experimentos leve os participantes a reconhecerem como os fenômenos se 

constituem, para tanto é de suma importância a manipulação de objetos que servem de 

conteúdo para a construção da aprendizagem no ensino de Física. Desta forma, as aulas 

experimentais auxiliam na construção do conhecimento dos aprendizes, de modo que são um 

elo importante entre o conhecimento prévio do aluno e algo novo a ser construído no contexto 

da educação escolar. 

 
Em um currículo com ênfase construtivista, o trabalho de laboratório pode servir de 

ponte entre o que o aluno já sabe e o novo conhecimento a ser construído. As 

atividades experimentais devem ser desenvolvidas de forma a possibilitar ao aluno o 

teste de suas próprias ideias, provendo dados que possam desafiar e contradizer 

essas ideias. Dessa forma, pode estar causando um desequilíbrio cognitivo, o qual 

poderá levar às mudanças conceituais desejadas. Quando se pretende que o aluno 

aprenda a ciência para dar sentido ao mundo físico em que vive, o trabalho 

experimental se reveste de fundamental importância – uma vez que proporciona a 

familiarização do aprendiz com os fenômenos que se pretende que ele entenda. O 

aprendiz deve ter a oportunidade de conhecer e manusear instrumentos, fazer 

medidas, realizar experiências, de maneira a poder testar suas próprias ideias e a 
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reconstruir suas concepções sobre o mundo físico que o cerca (GEPEQ/IQ-USP, 

2002, p. 48). 

 

Neste contexto Francisco Jr et al. (2008, p. 34) assegura que a experimentação 

problematizadora numa perspectiva construtivista busca ir além da experimentação 

investigativa e propõe a leitura, a escrita e a fala como aspectos indissolúveis do debate 

conceitual dos experimentos. A prática problematizadora deve ser desenvolvida antes, durante 

e após o experimento. O diálogo deve ser oral e escrito. Os experimentos devem ser 

realizados por todos os alunos, pois cada indivíduo constrói seus próprios significados para o 

que vivencia. 

Moreia et al. (2007) nas trilhas da pedagogia construtivistas dos processos de ensino 

de aprendizagem do ensino de física caracterizam de forma bem ampla por três aspectos: 1) 

cada pessoa constrói individualmente seus próprios significados para as experiências que 

vivencia; 2) por ser individual, essa construção é diferente para cada pessoa; 3) muitas dessas 

construções envolvem a ligação de novas ideias e experiências com outras, que a pessoa já 

sabe e acredita. 

Portanto, podemos reconhecer que os experimentos no ensino de física são forma de 

produzimos conhecimentos de forma prazerosa e eficiente no contexto da educação escolar. 

 
2.3 PRINCIPAIS TEORIAS DE APRENDIZAGEM E O CONSTRUTIVISMO 

 
 

Para compreendermos a natureza das teorias da aprendizagem é necessário 

retomarmos o seu desenvolvimento histórico, filosófico e psicológico. São diversos os 

modelos que visam explicar como ocorre o processo de aprendizagem no desenvolvimento do 

ser humano. Muitas teorias dão suporte e tentam explicar o processo de ensino aprendizagem, 

pois para uma eficiência neste processo é indispensável a utilização dessas teorias, as quais 

permitem compreender as interações que acontecem no interior da mente do sujeito 

cognoscente. 

Teorias da Aprendizagem é o termo utilizado para designar os diversos modelos que 

visam explicar o processo de aprendizagem dos indivíduos. Porém, vale ressaltar que a 

aprendizagem pode não acontecer unicamente por um processo, assim como as concepções 

sobre a gama variada de fatores que influenciam a aquisição de conhecimentos no ambiente 

escolar também são múltiplas. Pode-se dizer que para alguns teóricos o processo de 

aprendizagem tem orientações cognitivistas, para outros behavioristas e outros adotam um 

enfoque que pode ser definido como processos humanistas. A seguir buscou-se apresentar 
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uma breve descrição das quatro principais Teorias de Aprendizagem, visando construir o 

entendimento com relação aos processos de ensino e aprendizagem do indivíduo, desde a sua 

fase inicial de vida. 

 
2.3.1 Comportamentalismo 

 
 

O psicólogo Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) foi o grande responsável pela 

formulação da teoria Behaviorista. Ele lançou o conceito de "condicionamento operante" a 

partir da experiência que desenvolveu conhecida como "Caixa de Skinner”, na qual 

demonstrou que poderia “modelar” o comportamento (BAUM, 2006, p. 294). O 

Behaviorismo de Skinner se baseia na similaridade das tarefas, dedica-se ao estudo das 

respostas. A aprendizagem consiste em gravar respostas corretas e eliminar as incorretas. Ele 

se preocupa em descrever e não explicar o comportamento. Nessa teoria considera-se o 

aprendiz como um ser que responde a estímulos fornecidos pelo ambiente externo, baseia-se 

no comportamento reflexo ou estímulo e resposta que são, portanto, as unidades básicas da 

descrição e o ponto de partida para uma ciência comportamental. O homem começa a ser 

estudado como produto dos 17 processos de aprendizagem pelo qual passa o indivíduo desde 

a infância, ou seja, como produto das associações estabelecidas durante sua vida entre 

estímulos e respostas (AQUILES, 2003). Finalmente, nesta abordagem, a aprendizagem é 

feita através da modificação do comportamento do indivíduo mediante a aquisição de novas 

respostas ou reações. Toda a aprendizagem consiste em condicionar respostas. 

 
2.3.2 Cognitivismo 

 
Na teoria de aprendizagem de Jean Piaget encontra-se o desenvolvimento da 

inteligência definido como um processo contínuo, sendo conhecida universalmente como a 

teoria da Epistemologia Genética ou Teoria Psicogenética. Sendo assim esta teoria é na 

verdade a mais conhecida e completa, pois nela é descrita como se constrói o conhecimento 

do indivíduo, desde o seu nascimento, descrevendo importantes estágios de desenvolvimento 

humano como sendo: 

 
Sensório-motor – que vai do nascimento aos 2 anos de idade. Neste estágio a 

inteligência trabalha por meio das percepções (simbólico) e das ações (motor) através 

do deslocamento do próprio corpo, a criança evolui de uma situação puramente reflexa 

até a diferenciação do mundo exterior em relação a si própria. Nesta fase a criança não 

representa mentalmente o objeto e as ações. Exemplo: O bebê pega o que está em sua 
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mão; "mama" o que é posto em sua boca; "vê" o que está diante de si. Aprimorando 

esses esquemas, é capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo a boca. 

Pré-operatório-operatório – que vai de 2 a 7 anos de idade. Até os 4 anos 

caracteriza-se pelo desenvolvimento da linguagem e outras formas de representação, e 

pelo rápido desenvolvimento conceitual. O raciocínio, nesse estágio, é pré-lógico ou 

semiológico. É o período da fantasia, do faz de conta e do jogo de símbolos. A partir 

dos 4 anos de idade instala-se o desejo de explicação dos fenômenos, a criança fica 

curiosa sendo então a fase dos porquês, na qual ela começa a distinguir a fantasia do 

real e tem o pensamento centrado no seu próprio ponto de vista. Exemplo: Mostra-se 

para a criança, duas bolinhas de massa iguais e dá-se a uma delas a forma de salsicha. 

A criança nega que a quantidade de massa continue igual, pois as formas são 

diferentes. Não relaciona as situações. 

Operatório concreto – dos 7 aos 11 anos de idade. Nesse estágio o indivíduo já é 

capaz de desenvolver a habilidade e aplicar o pensamento lógico a problemas 

concretos, a criança já é capaz de desenvolver noção de tempo, espaço, velocidade, 

ordem, casualidade. Exemplo: despeja-se a água de dois copos em outros, de formatos 

diferentes, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é 

afirmativa uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de "refazer" a ação. 

Operatório formal – dos 11 anos de idade em diante. Neste período operatório formal 

ocorre quando o pensamento já está formado para as abstrações, portanto, o sujeito 

tem a capacidade de desenvolver maiores conhecimentos matemáticos, como 

compensações complexas, razão proporção, e posteriormente probabilidade e indução 

de leis ou correlação. 

Fonte: Cadernos de Educação: Ensino e Sociedade, Bebedouro-SP, 1 (1): 134-150, 

2014. 

 

 
2.3.2.1 Operatório Abstrato 

 
 

Essa concepção teórica parte do pressuposto de que após os 11 anos de idade. Os 

sujeitos tornam-se capazes de aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de problemas, ou 

seja, aplicam processos cognoscíveis não mais apenas aos objetos presentes, mas também aos 

objetos ausentes e hipotéticos. Nessa fase o indivíduo está se liberando do concreto em 

proveito de interesses orientados para o futuro. (KARLA, 2012). 

Todos os indivíduos vivenciam essas fases na mesma sequência, entretanto cada uma 

dessas fases é caracterizada por formas diferentes de organização mental que possibilitam as 

diferentes maneiras deste relacionar-se com a realidade que o rodeia, porém, o momento do 

início ou término de cada uma delas depende da estrutura genética de cada pessoa e dos 

estímulos recebidos ou não do meio onde ele vive. 

 

2.3.3 Humanismo 

 
Dois psicólogos Abraham Maslow (1908-1970) e Carl Rogers (1902-1987) foram os 

principais teóricos da teoria humanista, na qual fazem severas críticas à teoria de Skinner, o 
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comportamentalismo, na qual o homem era tratado como máquina e assemelhado aos animais, 

podendo ser manipulado pelo condicionamento. 

Na teoria humanista, o importante é a auto realização da pessoa, o crescimento 

pessoal, o indivíduo é visto como um todo e não somente intelecto, vê o ser que aprende 

primordialmente como pessoa, a aprendizagem é penetrante e influi nas escolhas e atitudes do 

aprendiz, Maslow formulou suas teorias com o estudo das pessoas, considerado por ele 

saudáveis. 

A pirâmide abaixo, proposta por Maslow, representa a existência de níveis a serem 

satisfeitos através da hierarquia das necessidades, nas quais o indivíduo já nasce com elas 

obedecendo a uma ordem de saciedade (PSICOLOGIA HUMANISTA, 2009). 

 
Figura 2.1: Pirâmide dos níveis de necessidades dos indivíduos. 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Maslow%27s_hierarchy_of_needs.svg, acesso em: 15/01/2018. 

 

 

A teoria de Rogers defende a ideia do autoconceito, com características percebidas em 

cada um desde a infância como sendo um padrão organizado e consistente, de assumir a 

liberdade humana - a possibilidade de tomar decisões e ser responsável por elas. Para Rogers, 

ensinar é mais que transmitir conhecimento, ele combate a aprendizagem do tipo “tarefas”  

que só utiliza as operações mentais, para ele ensinar é despertar a curiosidade, é educar para a 

vida e desafiar a pessoa a confiar em si mesma. 
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“Em grande parte, com todas as crianças, mas, excepcionalmente, com crianças 

brilhantes, não é necessário ensiná-las, mas elas precisam de recursos que possam 

alimentar seus interesses”. Para fornecer essas oportunidades, é preciso muita 

imaginação, reflexão e trabalho (ROGERS, 1985, p.150)’’. 

 

No entanto, não há um consenso entre os pesquisadores sobre o assunto, sendo assim 

cada pesquisador utilizando seus referenciais teóricos para discutir os processos de ensino e 

aprendizagem o faz sob uma perspectiva específica. Neste rumo Harlen (1989) nos apresenta 

algumas contribuições que foram identificadas para o ensino da física na educação básica no 

ensino fundamental, que sintetizamos nos seguintes princípios: 

 
O ensino de física pode ajudar as crianças a pensarem de maneira lógica sobre os 

fatos cotidianos e, resolver problemas práticos e elementares. Tais técnicas 

intelectuais se mostrarão valiosas em qualquer lugar em que se viva e em todo 

trabalho que desenvolverem; 

A física e suas aplicações à tecnologia podem ajudar a melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. As Ciências e a tecnologia são atividades socialmente úteis que 

esperamos se façam familiares às crianças; 

Considerando que o mundo tende a orientar-se cada vez mais num sentido científico 

e tecnológico é importante que os futuros cidadãos se preparem para viver nele; 

O ensino dos estudos dos fenômenos físicos pode ajudar positivamente as crianças 

em outras áreas do saber, especialmente em linguagem e matemática; 

 

Portanto, o ensino de física na educação fundamental pode ser realmente significativo. 

Ajuda as crianças a compreender como se constituem os fenômenos físicos presentes na 

natureza. Se o ensino das ciências naturais pode centrar-se sobre os fenômenos físicos, 

explorando as formas de captar o interesse das crianças, este é um tema que possa ser muito 

atraente e excitante para eles no seu desenvolvimento cognitivo durante o ensino fundamental. 

As grandes descobertas tecnológicas e científicas exigem pessoas preparadas e cada vez mais 

bem formadas, que saibam aplicar suas habilidades de raciocínio crítico para construção dos 

processos de ensino e aprendizagem na educação escolar. Neste rumo Silva (2006, p.13) nos 

alerta para o mundo atual onde predomina o conhecimento das manifestações dos fenômenos 

físicos. 

 
[...] na defesa do ensino de Física nas séries iniciais devem ser criadas condições 

para uma educação em Ciências, que ofereça, a todas as crianças, situações 

problemáticas que possibilitem o conhecimento físico e o desenvolvimento 

intelectual e afetivo, atividades em que possam explorar os materiais, fatos e 

fenômenos à sua volta, testar ideias [sic], observar e registrar propriedades, pensar e 

refletir a partir dos resultados alcançados, discutir com seus pares, havendo somente 

a posterior uma conceituação que lhes permitisse ampliar a compreensão dos 

fenômenos que encontram ao seu redor, ou seja, uma nova cultura experimental. 

Essas atividades devem desenvolver o conhecimento científico de modo 
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significativo, interessante e prazeroso (SILVA, 2006, p.13). 

 

Nestes pressupostos apresentados pode-se reconhecer que no contexto do ensino 

fundamental podemos construir uma conceituação para os fenômenos físicos que permite 

ampliarmos a compreensão cultural dos fenômenos físicos. Por isso torna-se necessário que 

haja um planejamento das práticas educativas com experimentos que ajude a promover o 

interesse dos alunos pelos processos de ensino e aprendizagem do ensino de física. 

 
2.4 OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
 

Os conceitos científicos adquiridos em práticas pedagógicas no ensino fundamental 

foram objetos de vários estudos, porque, com seu sistema hierárquico de inter-relações - um 

conceito supra ordenado e uma série de conceitos subordinados -, "parecem" constituir, para 

Vygotsky (1991), o meio no qual a consciência reflexiva se desenvolve. Desde o início, eles 

contêm relações de generalidade, por suas características essenciais. Mereceram e merecem 

atenção especial, também, porque os processos de ensino e aprendizagem na educação escolar 

exerce papel importante para produção do conhecimento. Segundo ele, nas experiências 

cotidianas, a criança centra-se nos objetos e não tem consciência de seus conceitos (por ex. 

usa corretamente a conjunção porque, mas não é capaz de fazê-lo numa situação 

experimental), ao passo que nos conceitos aprendidos na escola, em colaboração com o 

adulto, consegue resolver melhor problemas que envolvem o uso consciente do conceito. 

Neste contexto, os estudos de Vygostsky (1991) confirmam a hipótese de que os 

conceitos espontâneos e os conceitos científicos, inicialmente afastados porque se 

desenvolvem em direções contrárias, terminam por se encontrar. 

 
A criança adquire consciência dos seus conceitos espontâneos relativamente tarde; a 

capacidade de defini-los por meio de palavras, de operar com eles à vontade, aparece 

muito tempo depois de ter adquirido os conceitos. Ela possui o conceito (...), mas 

não está consciente do seu próprio ato de pensamento. O desenvolvimento de um 

conceito científico, por outro lado, geralmente começa com sua definição verbal e 

com sua aplicação em operações não-espontâneas (...) poder-se-ia dizer que o 

desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança é ascendente, (indutivo) 

enquanto o desenvolvimento dos seus conceitos científicos é descendente (dedutivo) 

(VYGOSTSKY, 1991, p. 93). 

 

No contexto do desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança, aprender é 

necessariamente uma forma de praticar o conhecimento e o que está em pauta é uma 

concepção da aprendizagem como processo de construção do conhecimento. Em 
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consequência, torna-se imprescindível que se adote estratégias de ensino para que as 

experiências práticas possam ser trazidas para essa aprendizagem. O fundamental no 

conhecimento é o seu processo e não sua condição de produto. Com efeito, segundo 

Vygostsky o saber é resultante de uma construção histórica, realizada por um sujeito coletivo. 

Daí a importância da pesquisa, entendida como processo de construção dos objetos do 

conhecimento e a relevância que a ciência assume em nossa sociedade. E sendo o 

conhecimento uma atividade de construção, a aprendizagem envolve necessariamente a 

prática, ou seja, só se aprende fazendo. Isso quer dizer que não basta dar aulas expositivas 

sobre os diferentes tópicos do conteúdo das várias abordagens. 

Com relação ao ensino das ciências, principalmente dos conteúdos relacionados ao 

ensino de física, veem-se várias propostas que defendem a iniciação dos estudos de conceitos 

científicos desde muito cedo e, mesmo que haja controvérsias sobre tal atividade, como a 

física representa um aspecto extremamente produtivo para estruturar o desenvolvimento 

cognitivo por se tratar de um dos mais básicos ramo da ciência. No seu ensino poderão ser 

desenvolvidas atividades experimentais que possam proporcionar às crianças um contato 

direto com os materiais usados e não apenas contemplar fenômenos. Além de permitir que a 

crianças interaja com as atividades propostas e que, observe o resultado de suas ações e reflita 

sobre suas expectativas iniciais, reforçando ou revendo suas opiniões e conclusões. 

Entretanto, não se pode exigir que uma criança que acabou de chegar à escola aprenda física 

como aluno do ensino médio, mas tem que se levar em conta que mesmo antes do início do 

seu processo de alfabetização formal as crianças em seu mundo de relações já procuram 

formas de explicar os fenômenos que percebem, formando seus conceitos “científicos” a 

partir de seus conceitos vivenciais (LIMA, 1995). 

Vários pesquisadores acreditam que conceitos físicos podem e devem ser iniciados 

desde os primeiros anos da educação escolar. Nesta perspectiva Barbosa Lima e Carvalho 

(2002), asseguram que é importante que esses conteúdos façam parte dos currículos de 

formação de professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Por outro lado, 

Zimmermann (2007) assegura que ensinar Física no ensino fundamental não é utopia, mas 

uma realidade necessária para produção de conhecimentos que são essenciais para o 

desenvolvimento intelectual da criança. Isto porque os alunos se envolvem em atividades 

pedagógicas relacionadas aos conteúdos do ensino da física que ajudam a pensar e solucionar 

problemas de forma criativa. 

Com base nestes pressupostos, outro teórico que também discute o desenvolvimento 

de conceitos científicos durante a infância é Vygotsky (1998) quem leva em conta que quanto 
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mais cedo se ensina a criança, mais cedo ela irá desenvolver o raciocínio lógico relacionado 

aos processos de ensino e aprendizagem. 

 
Ao se ensinar uma criança a escrever aos quatro ou cinco anos, a resposta será uma 

escrita com o uso abundante e imaginativo de letras que jamais se repetirá quando 

ela tiver mais idade. Tal conceito pode se aplicar, também, ao desenvolvimento de 

conceitos científicos que a aprendizagem escolar lhes apresente. Por isso é essencial 

compreender a relação existente entre a dimensão afetiva e a cognitiva e, 

principalmente, a relação entre os processos psicológicos tipicamente humanos e 

seus cenários culturais, históricos e institucionais” Vygotsky (1998, p. 90). 

 
Nestas mesmas perspectivas os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam 

como objetivos do Ensino Fundamental que os alunos aprendam o desenvolvimento do 

raciocínio lógico para seja assegurado o desenvolvimento social, político e a cidadania. 

 
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; Utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, 

matemática, gráfica, plástica e corporal como meio para produzir, expressar e 

comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos 

públicos e privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos; Questionar a realidade formulando-se problemas  e 

tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a 

intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando 

sua adequação (BRASIL, 1998, p. 55-56). 

 

Diante disso, se faz necessário salientar que a aprendizagem deve dar oportunidade 

para que o educando torne-se indivíduos com conhecimentos, aprimoramento de 

competências, que sejam essenciais, para o convívio na sociedade contemporânea. A fim que 

ele compreenda o mundo que o rodeia, bem como os seus fenômenos empíricos e científicos, 

na busca de elucidar problemas que ocorrem no seu meio social. 

Neste rumo o Referencial Curricular Nacional para a Educação (PCNS) demonstra que 

os conteúdos conceituais se referem à construção ativa das capacidades para operar com 

símbolos, ideias, imagens e representações que permitam atribuir sentido à realidade. Desde 

os conceitos mais simples até os mais complexos, a aprendizagem se dá por meio de um 

processo de constantes idas e vindas, avanços e recuos nos quais as crianças constroem ideias 

provisórias, ampliam-nas e modificam-nas, aproximando-se gradualmente de 

conceitualizações cada vez mais precisas. 

 
[...] o conceito que uma criança faz do que seja um cachorro, por exemplo, depende 

das experiências que ela tem que envolvam seu contato com cachorros. Se num 

primeiro momento, ela pode, por exemplo, designar como “Au-Au” todo animal, 
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fazendo uma generalização provisória, o acesso a uma nova informação, por 

exemplo, o fato de que gatos diferem de cachorros, permite-lhe reorganizar o 

conhecimento que possui e modificar a ideia que tem sobre o que é um cachorro. 

Esta conceitualização, ainda provisória, será suficiente por algum tempo — até o 

momento em que ela entrar em contato com um novo conhecimento (BRASIL, 

1998, p.50). 

 

Sendo assim é possível que a criança durante o período da educação infantil, possa 

apropriar-se de alguns conteúdos conceituais de caráter provisório, conceitos estes que serão 

futuramente reformulados e expandidos. Já os conteúdos que não foram absorvidos durante 

esse período, deverão ter mais tempo para que possam ser construídos. Isso quer dizer que 

muitos conteúdos serão trabalhados com o objetivo apenas de promover aproximações a um 

determinado conhecimento. 

Nesta perspectiva, os Parâmetros curriculares Nacionais (PCNs), válida a ideia de 

incluir conceitos físicos nas aulas de ciências, ao mencionar que as ciências naturais no bojo 

curricular devem permitir aos estudantes um ensino na qual eles possam compreender o 

mundo e atuar como indivíduos participativos e críticos, utilizando conhecimentos científicos 

e tecnológicos. 

 
Se a intenção é que os alunos se apropriem do conhecimento científico e 

desenvolvam uma autonomia no pensar e no agir, é importante conceber a relação de 

ensino e de aprendizagem como uma relação entre sujeitos, em que cada um, a seu 

modo e com determinado papel está envolvido na construção de uma compreensão 

dos fenômenos naturais e suas transformações, na formação de atitudes e valores 

humanos (BRASIL, 1997, p.33). 

 

Desta forma, o ensino de Física deve ser abordado no ensino de ciências no ensino 

fundamental, por exemplo, se quiser um ensino que aproxime os conhecimentos científicos 

aos do dia a dia dos estudantes. Entretanto, para que isso aconteça não basta incluir conceitos 

e fenômenos físicos nos currículos escolares, é necessário que essa prática pedagógica 

desenvolva atividades que possam explorar tais conhecimentos com base nas situações 

cotidianas dos estudantes e que os estimulem a buscar e discutir conceitos e fenômenos 

naturais. 

 

2.5 OS TEMAS DE FÍSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Segundo o que estabelece os parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) o ensino de 

física está inserido na área de Ciências Naturais do ensino fundamental. Na análise dessas 

diretrizes verifica-se que a Física está presente no PCN tanto nos objetivos gerais de Ciências 

Naturais para o Ensino Fundamental como nos específicos. Neste sentido, os PCNS 
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demonstram que objetivo geral do ensino das Ciências Naturais é “Saber utilizar conceitos 

científicos básicos, associados a energia, matéria, transformação, espaço, tempo, sistema, 

equilíbrio e vida” (BRASIL, 1997, p. 31). 

Nesta perspectiva, o objetivo de Ciências Naturais para o primeiro ciclo do ensino 

fundamental visa promover a realização de experimentos simples sobre os materiais e objetos 

do ambiente para leva o aluno a pesquisar sobre as características e propriedades dos 

materiais e de algumas formas de energia (BRASIL, 1997, p. 47). 

No contexto pedagógico do segundo ciclo os objetivos de Ciências Naturais são 

voltados para identificação de diferentes manifestações de energia relacionados a luz, calor, 

eletricidade e som. Desta forma, as diretrizes curriculares apontam para necessidade que se 

tem de conhecer alguns processos de transformação de energia na natureza utilizando-se dos 

recursos tecnológicos. (PCN – Ciências Naturais, 1997, p. 58). 

O objetivo de Ciências Naturais para o terceiro ciclo busca caracterizar os movimentos 

visíveis de corpos celestes no horizonte e seu papel na orientação espaço-temporal hoje e no 

passado da humanidade e identificar diferentes tecnologias que permitem as transformações 

de materiais e de energia necessárias a atividades humanas essenciais hoje e no passado. 

(PCN – Ciências Naturais, 1998, p. 61). 

No quarto ciclo os objetivos das Ciências Naturais são voltados para busca da 

compreensão das teorias geocêntricas e heliocêntrica que explicam os movimentos dos corpos 

celestes, relacionando esses movimentos a dados de observação e à importância histórica 

dessas diferentes visões do mundo natural (BRASIL,1998, p. 90). 

Com base nestes objetivos das ciências naturais no ensino fundamental torna evidente 

que o ensino de Física deve estar presente no Ensino Fundamental para que se atendam os 

próprios objetivos da área de Ciências Naturais. O PCNS ao descrever a importância da 

Ciência e do entendimento dos recursos tecnológicos que o homem utiliza para intervir na 

natureza e as consequências para o planeta apresentam exemplos de conceitos físicos para os 

estudos dos conteúdos que promovem a compreensão destes fenômenos com base no uso dos 

recursos tecnológicos, como o de semicondutores que propiciam a compreensão da 

informática; e a termodinâmica, a eletrodinâmica e a física quântica para entender as 

tecnologias de produção industrial. 

Por outro lado, a compreensão dos conceitos de eletricidade, de luz como onda e 

partícula, de propriedades ópticas, magnéticas e elétricas dos materiais também são 

apresentados como agentes para associar Ciência e Tecnologia. Além disto, observa-se que 

uma grande parte de conteúdos teóricos de Ciências Naturais possui significados que estão 
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presentes nas disciplinas Física, Química, Biologia, entre outras, permitindo assim que esses 

conteúdos possam ser ensinados de forma multidisciplinar. 

Com isso identificamos que como conceituação geral e interdisciplinar a respeito dos 

temas o conhecimento de física está presente entre as temáticas das Ciências Naturais nas 

diretrizes para o ensino fundamental. Esses temas podem ser trabalhados pedagogicamente de 

forma multidisciplinar por meio da transposição didática entre os diversos campos de 

conhecimento. Por isso, adotou-se os PCNs como base para o mapeamento dos temas 

geradores do ensino de física por meio de um conjunto de conceitos centrais chamados nos 

documentos como eixos temáticos assim identificados: Ambiente; Ser humano e saúde; 

Recursos tecnológicos; e Terra e Universo. 

Neste sentido, é possível reconhecemos que o primeiro ciclo do ensino fundamental 

traz uma primeira aproximação da Física apenas nos eixos Ambiente e Recursos tecnológicos 

com conceitos como ar, água, luz e calor e propriedades físicas como condução de energia 

elétrica e de calor. Por isso, torna-se necessário fazer essa abordagem com experimentos 

simples e relatórios a base de desenhos e representações. No segundo ciclo, para o bloco 

Ambiente, o PCN traz como sugestão, entre outros, conceitos físicos a respeito de fontes e 

transformações de energia, calor, ar, luz, dinâmica terrestre (para explicar vulcões e 

terremotos) e o surgimento do homem na Terra. No bloco ser humano e saúde, a Física 

aparece com conceitos de temperatura, pressão e equilíbrio dinâmico (considerado esse o 

estado de saúde do ser humano). Já no bloco chamado Recursos tecnológicos, destaca-se 

eletroeletrônica, magnetismo, acústica, eletricidade, óptica e mecânica com conceitos que 

reúnem estudos sobre matéria, energia, espaço e tempo. 

Identifica-se também que no bloco Terra e Universo, é abordado somente a partir do 

terceiro ciclo, onde a Física está muito presente com conceitos de astronomia, como por 

exemplo modelos teóricos do Sistema Solar, fases da Lua, dimensões dos planetas, suas 

formas, composição e localização, movimentos dos planetas, gravidade, modelo de criação do 

universo, distâncias astronômicas, estações do ano e organizações do tempo. Ainda nesse 

bloco, fala-se sobre a dinâmica das placas tectônicas que originam o distanciamento entre os 

continentes, vulcões e terremotos. O bloco ambiente passa a ser chamado Vida e Ambiente e 

no terceiro ciclo mais uma vez apresenta a Física quando propõe assuntos como calor e 

transformações de energia, no entanto todos os outros blocos podem fazer conexão com este, 

uma vez que se amplie a abordagem dos demais blocos e se fale de consequências ambientais. 

O mesmo acontece com o bloco ser humano e saúde. 

No eixo de Recursos Tecnológicos do terceiro ciclo reconhecido no PNS como 
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Tecnologia e Sociedade, são sugeridos os mesmos temas de Física do segundo ciclo, 

eletroeletrônica, magnetismo, acústica, eletricidade, óptica e mecânica com conceitos que 

reúnem estudos sobre matéria, calor, luz e energia, porém todos com uma abordagem 

diferente e com a simplicidade compatível à idade dos alunos. Todavia, no quarto ciclo e no 

bloco Terra e Universo, recomenda-se novamente assuntos de astronomia como distâncias 

entre corpos celestes, força de gravidade, origem do universo, constelações, estações do ano, 

dia e noite, fenômenos das marés e principalmente aspectos históricos dos modelos 

geocêntrico e heliocêntrico do Sistema Solar. Sugere-se também que com o estudo de eclipses 

possa-se aprofundar ideias de luz, projeção de sombras, distâncias e intensidade luminosa, 

possibilidade de visão, produção, absorção e reflexão de luz. 

No eixo temático Vida e Ambiente do quarto ciclo, são indicados assuntos de Física 

sobre água, luz e calor e no bloco Tecnologia e Sociedade sobre formas de geração de  

energia, com a seguinte distribuição:3º e 4º anos do Ensino Fundamental I correspondem ao 

segundo ciclo; 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II correspondem ao terceiro ciclo; 8º e 9º 

anos do Ensino Fundamental II correspondem ao quarto ciclo. 

Com base no mapeamento destes temas da física presente no PCNs buscou-se a 

construir a proposta pedagógica experimental construtivista no contexto do ensino 

fundamental. Se reconhecermos que a Física é a ciência dos curiosos que busca entender e 

explicar fenômenos presentes no mundo, podemos assegurar que os temas presentes no PCNS 

são fundamentais para sensibilizar os alunos do ensino fundamental para este ramo do 

conhecimento. Dessa forma, encontramos um campo fértil para realização de transposição 

didática de conceitos físicos no contexto do Ensino Fundamental de forma multidisciplinar. 

Reconhecemos que podemos aproveitar a curiosidade dos alunos para propor situações- 

problema em forma de desafios, que visam de um lado despertar o interesse pelos fenômenos 

físicos a partir dos estudos das ciências naturais, e de outro fazer com que esses alunos 

aprendam construindo o próprio conhecimento. 
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3 CONCEITOS DE FÍSICA PRESENTES NO TRABALHO 

 
 

De acordo com as práticas pedagógicas aplicada neste projeto utilizamos o 

conhecimento prévio do aluno e através do construtivismo abordando os temas geradores 

serão trabalhados temas que serão pré-requisitos para melhorar a compreensão dos alunos dos 

conceitos de física. Com embasamentos conceituados nos parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) o ensino de física está inserido na área de Ciências Naturais do ensino fundamental. 

Na análise dessas diretrizes verifica-se que a Física está presente no PCN tanto nos objetivos 

gerais de Ciências Naturais para o Ensino Fundamental como nos específicos. Neste sentido, 

os PCNs demonstram que o objetivo geral do ensino das Ciências Naturais é “Saber utilizar 

conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, transformação, espaço, tempo, 

sistema, equilíbrio e vida” (PCN – Ciências Naturais, 1997, p. 31); Diante desse pressuposto 

utilizamos neste trabalho uma abordagem inovadora utilizando construtivismo, 

transversalidade e multidisciplinaridade utilizando como temas geradores: ÁGUA, TERRA, 

FOGO E AR. Atualmente tornou-se frequente o debate a respeito das maneiras de utilizar os 

recursos naturais sem que haja a destruição destes elementos da natureza e consequências 

irreversíveis tanto ao meio ambiente como também aos seres humanos, devido as ações 

humanas do uso inadequado. Portanto, é de suma importância trabalhar de forma 

contextualizada e dinâmica estes temas em aula de aula, com a função de tornar o discente 

consciente da importância da preservação e do uso consciente da água, da terra, do fogo e do 

ar, os quais necessitam ser compreendidos, pois estão presentes no cotidiano sendo aplicados 

e envolvidos em diversos fenômenos naturais. 

 
3.1 OS ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA 

 
 

A matéria pode se apresentar em 4 estados físicos: Sólido, líquido, gasoso e plasma, 

uma vez que este conceito de estado físico e suas transformações estão presentes nos quatro 

temas geradores, sendo que o ar corresponde ao estado gasoso, água no estado líquido, 

podendo sofrer variações, terra no estado sólido e o fogo no estado de plasma. 

Segundo Gewandsznajder (2015, p. 38), é possível explicar esses estados físicos 

utilizando o conhecimento de que a matéria é constituída por moléculas que, por sua vez, são 

compostas por diversos átomos. 
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Se furar um balão de festa cheio de ar, o ar que se encontra no balão vai se espalhar 

por todo ambiente, pois o ar é uma mistura de gases, os quais não têm forma e nem volume 

definido. 

Por outro lado, se despejar toda água de um copo em outro de formato diferente, 

percebe-se que o líquido adquire a forma do recipiente que o contém. O volume da água, 

porém, permanece o mesmo. Com isso, dizemos que os líquidos mudam de forma, mas seu 

volume não depende do recipiente que os contém. 

Já os corpos sólidos, como as rochas, uma barra de ferro ou até mesmo um cubo de 

gelo, possuem formas e volumes bem definidos. Ao pensarmos especificamente na água em 

fase sólida, de um ponto de vista microscópico, observa-se que ela consiste numa repetição de 

arranjos de átomos ligados a cada ponto de uma rede geométrica que se repete no espaço 

dando origem a estrutura cristalina da água no estado sólido (KITTEL, 1978, p. 10). 

Neste contexto, estes arranjos geométricos de átomos podem ser encontrados em 

inúmeras formas cristalinas, dependendo das condições da temperatura e pressão que se 

encontram. Segundo Machado (1995, p. 63) as redes cristalinas que compõem a estrutura do 

gelo formado na terra, em determinadas condições, são encontradas em formas hexagonais, 

que frequentemente são observadas na constituição dos flocos de neves. 

Vale ressaltar que utilizamos a nomenclatura fase para referirmos a qualquer estado 

específico da matéria. Assim, por exemplo, a água pode se apresentar na fase sólida, que é o 

gelo, na fase líquida, que é a própria água, e na fase gasosa, que é o vapor da água. 

A figura 3.1 tem por objetivo representar as organizações das moléculas da água em 

seus diferentes estados físicos, uma vez que as bolinhas azuis representam os átomos de 

oxigênio e as brancas referem aos átomos de hidrogênio. Conforme Xavier e Barreto (2010, p. 

132), ao analisarmos estas estruturas podemos concluir que: 

• No estado sólido as moléculas da água estão dispostas periodicamente e, por estarem 

unidas através de uma força de atração de forte intensidade, não permitem que os 

átomos tenham muita mobilidade. Em consequência, o sólido tem forma e volume 

constantes. Por exemplo: gelo, cloreto de sódio, areia, açúcar refinado, ferro, entre 

outros. 

• No estado líquido os átomos não se encontram tão juntos, visto que apresentam uma 

força de atração com menor intensidade entre as partículas. Por esta razão possuem 

mais mobilidade. Assim os líquidos têm volume constante e forma variável. Exemplo 

disso são as substâncias: álcool etílico, gasolina, leite, entre outros. 
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• No estado gasoso os átomos estão posicionados de maneira aleatória e estão em 

constante movimento, pois estão ligados uns aos outros por uma força de atração de 

baixa intensidade, por isso exibem mais mobilidade. Desta maneira, os gases têm forma 

e volume variáveis. Ocupam totalmente o volume do espaço em que inseridos. Por 

exemplo: oxigênio, metano, gás cloro, entre outros. 
 

 

Figura 3.1: Água em seus três estados físico: Sólido, líquido e gasoso. 

 

Fonte: Teixeira (2018). 

 

Portanto, observa-se que a matéria pode mudar de estado físico e consequentimente as 

organizações dos atómos que constituem estas substâncias vão reconfigurar seu estado de 

aglomeração de suas moléculas inicialmente. Na natureza são encontrados os quatro tipos de 

estados da matéria, a água, por exemplo, que pode mudar seu estado físico entre líquido, 

sólido ou gasoso, mas também a terra que se encontra no estado sólido, o ar que representa o 

estado gasoso e o fogo que representa o plasma. Conforme Bittencourt (2004, p. 24) a palavra 

plasma vem do grego que significa algo moldado, sendo que foi aplicado pela primeira vez 

por Tonks e Langmuir, em 1929, para descrever a região interna, distante das fronteiras, de 

um brilhante gás ionizado produzido por descarga elétrica em um tubo, o gás ionizado como 

um todo permanecendo eletricamente neutro. A partir do aquecimento de um determinado 

gás, grande parte das partículas que o constitui, perde suas ligações moleculares, que provoca 

a perda e ganho de elétrons, ou seja, ocorre a ionização do gás que produz o plasma. O plasma 

está presente no cotidiano sendo aplicado no funcionamento de alguns equipamentos, 

exemplo disso, são as televisões de plasma e lâmpadas de vapor que utilizam este elemento 
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para emitirem a luz, como também os fenômenos aurora boreal no hemisfério norte e aurora 

austral no hemisfério sul são constituídos por plasmas (DAMASIO; CALLONI, 2008, p. 17). 

 
3.2 MUDANÇAS DE FASES 

 
 

Este tema esta relacionado aos temas geradores: Água, Terra, Fogo e Ar 

A alteração de uma fase em outra é designada por transição de fase ou por mudança de 

fase. Conforme Martini et al. (2016, p. 70), para ocorrer este fenômeno é necessário que as 

substâncias absorvam ou percam energia, na forma de calor. 

Portanto, acontecerá a mudança dos arranjos das partículas modificando, desta 

maneira, suas características macroscópica e microscópica. Todavia é importante mencionar 

que não ocorrerá alteração da composição química das moléculas ao se alterar o estado físico 

de uma substância. 

Na figura 3.2 estão esquematizados as possíveis mudanças de estados, como abordam 

Xavier e Barreto (2010, p. 133). Elas podem ser divididas em transformações exotérmicas, 

nas quais a mudança de estado ocorre através da emissão de calor e transformações 

endotérmicas que exigem o fornecimento de calor. Elas são: 

• A solidificação, onde ocorre a mudança do estado líquido para o sólido, por exemplo, 

o congelamento da água. 

• Na condensação observamos a passagem do estado gasoso para o líquido. Este 

fenômeno pode ser observado no dia-a-dia como, por exemplo, quando o vapor de 

água no ar encontra a superfície de um corpo em baixas temperaturas, o que faz com 

que o vapor seja resfriado, formando gotículas de água em volta da parte externa do 

corpo. Podemos explicar como são formadas as chuvas para exemplificar também esta 

transformação, a água que evapora na superfície da Terra chega em enormes altitudes 

e, ao entrar em contato com ar frio na atmosfera, volta ao estado líquido. 

As chuvas são formadas através do aquecimento da água que está na superfície da 

Terra. Assim, por exemplo, quando as águas dos rios são aquecidas pelo calor do Sol, 

esta água irá evaporar e se localiza na atmosfera. Como em grandes altitudes a 

temperatura é baixa, este vapor de água em estado gasoso se transformará no estado 

líquido, através da mudança de fase chamada condensação, formando as gotas das 

chuvas. 

• Na sublimação inversa temos a mudança do estado gasoso ao estado sólido. 
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• A fusão, quando há a mudança do estado sólido para o líquido, como, por exemplo, a 

transformação do gelo em água. 

• A sublimação direta, quando há a passagem do estado sólido para o gasoso. 

 A vaporização, onde ocorre a mudança do estado líquido para o gasoso. Ela pode 

ocorrer de três formas distintas. A vaporização pode ser dividida em 3 tipos: 

 i) Por evaporação, fato que ocorre quando as partículas recebem gradativamente a 

energia necessária para modificar seu estado. Presenciamos no cotidiano 

exemplos desta transformação quando se coloca roupa para secar no varal. 

  ii) Segundo Xavier e Barreto (2010, p. 133), na ebulição há transferência de 

calor para uma maior quantidade de moléculas, as quais recebem energia 

necessária para transformação do líquido para estado gasoso. Exemplo disso 

observamos quando um bule com água recebe calor da chama que é transmitido 

para a substância, a qual, ao atinge seu ponto de ebulição, que corresponde a 

aproximadamente 100 ºC ao nível do mar, começa a ferver. 

  iii) Na calefação o sistema absorve calor elevando sua energia que é transmitida 

às moléculas rapidamente. Como exemplo temos o caso da água que, ao entrar 

em contato com uma chapa ou superfície em alta temperatura, isto é, maior que 

sua temperatura de ebulição, sofre a vaporização de suas partículas, passando 

imediatamente do estado líquido para o gasoso. 
 

 

Figura 3.2: Mudanças de estado da água. 

 
Fonte: Slideplayer.com.br. 
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Toda mudança de estado físico exige o fornecimento ou a retirada de calor em 

condições externas bem determinadas de temperatura e pressão. 

 
3.3 ENERGIA E SUAS TRANSFORMAÇÕES 

 
 

A energia é uma grandeza que desempenha uma importante função na sociedade, pois 

está é essencial nos setores da vida, sendo que, o sol, a água, o vento, o petróleo, o carvão e o 

átomo são fontes de energia consumidos gerando diferentes tipos de energia, exemplo disso, a 

energia térmica, energia luminosa, energia elétrica, energia química, energia mecânica, 

energia atômica, dentre outras. Tais energias mencionadas podem ser transformadas de uma 

forma para outra, assim como definido pelo princípio da conservação da energia que “a 

energia total do Universo é constante, podendo haver apenas transformações de uma 

modalidade em outras” (DOCA et al., 2013, p. 224). 

No dia-a-dia ocorrem inúmeros tipos de transformações de energias. Uma lâmpada 

incandescente transforma energia elétrica em energia térmica e um chuveiro elétrico tem por 

funcionalidade transformar energia elétrica em energia térmica, visto que, estas 

transformações são explicadas pelo efeito Joule. Outro exemplo, ocorre quando uma pessoa 

no ponto alto de uma pista de skate desce até um ponto mais baixo, primeiramente a pessoa 

no skate terá uma energia potencial gravitacional, ao entrar em movimento esta energia se 

transformará em energia cinética devido ao ganho de velocidade. 

Conforme Halliday et al. (2010, p. 153) a energia cinética 𝐸𝑐 pode ser definida por sua 

associação com o movimento do objeto, pela equação abaixo, observa-se que a medida que é 

aumentado o valor da velocidade do corpo 𝑣, maior será a sua energia cinética, em que 𝑚 é a 

massa do corpo. 

 

𝐸𝑐 = 
𝑚 . 

𝑣2 
2 

(3.1) 

 
 

A energia potencial gravitacional 𝐸𝑝 está associada a um sistema onde ocorre  

interação entre diferentes corpos e está relacionada com a posição que o corpo ocupa. Está 

energia depende da massa do corpo 𝑚 e da altura ℎ do seu centro de massa em relação a um 

plano horizontal de referência (ponto de referência ou ponto zero). 

 
𝐸𝑝 = 𝑚. ℎ. 𝑔 , (3.2) 
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em que g é a aceleração gravitacional. 

A energia pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho, por exemplo, 

quando um jogador chuta uma bola, o trabalho da força transfere a bola uma nergia que faz 

como que ela se movimente. Portanto, conforme Halliday et al. (2010, p. 155) pode-se 

compreender por trabalho (W) a energia que é transferida para um corpo ou de um corpo por 

meio da aplicação de uma força sobre o corpo. Portanto, se um tomate for arremessado, por 

exemplo, o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o tomate na subida será negativo, 

pois está diminuindo a velocidade do objeto. Por outro lado, na descida o trabalho da força 

gravitacional sobre o tomate será positivo, pois está aumentando a velocidade, 

consequentemente a energia cinética. Observa-se que o trabalho está relacionado à variação 

da energia cinética. 

Suponha que sela aplicada uma força externa F sobre um objeto, este irá transferir 

energia ao objeto realizando um trabalho, dado por: 

 
𝑊 = 𝐹. 𝑑. cos ∅ , (3.3) 

 
 

em que d é a deslocamento do objeto e é o ângulo entre o deslocamento e a força aplicada. 

As usinas hidroelétricas têm como objetivo transformar a energia mecânica, que é a 

soma da energia cinética e energia potencial, devido ao movimento da queda das águas em 

energia elétrica. Para gerar a energia elétrica que é utilizada geralmente nas residências existe 

um processo físico envolvido, conforme mencionam Neto et al. (2010), que se dá da seguinte 

forma: devido a uma queda por uma certa altura, a água atinge uma certa velocidade e, assim, 

de energia cinética, antes de atingir uma das pás da turbina hidráulica. Desta forma ela é  

capaz de exercer uma força na pá da turbina que, ao girar, produz energia elétrica. 

As vantagens de se utilizar a energia proveniente da queda das águas é devido ao fato 

dela ser uma fonte renovável e pouco menos poluente ao meio ambiente, já que não há 

geração de energia através da queima de combustíveis e nem a geração de resíduos que 

podem poluir os rios ou o ar. Por outro lado, deve ser considerado os impactos ambientais 

irreversíveis que são provocados pela construção das usinas hidroelétricas, já que acarreta ao 

desmatamento de grandes áreas que geram danos à fauna e à flora, mas também em alguns 

casos são necessários que muitas famílias sejam deslocadas de suas residências, por causa da 

construção de usinas hidroelétricas. 

 
3.4 MOVIMENTO DOS PLANETAS 
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Este tema de movimento planetário está relacionado ao tema: Terra 

 
 

3.4.1 Geocentrismo e Heliocêntrismo 

 
 

Inúmeras teorias procuraram descrever a configuração do sistema solar. Segundo 

Doca; Biscuola; Bôas (2013, p. 158), no século II d.C., Cláudio Ptolomeu, matemático, 

geógrafo e astrônomo, afirmou em seu modelo planetário conhecido como geocentrismo que a 

Terra era esférica e estaria parada no centro do Sistema Solar, enquanto os corpos celestes 

conhecidos, como o Sol e a Lua, deveriam se mover ao seu redor em órbitas circulares, como 

mostrado pela figura 3.3. Todavia essa visão geocêntrica, após mais de quinze séculos sendo 

aceita, foi abalada no século XVI com o modelo heliocêntrico propôsto por polonês Nicolau 

Copérnico. 

 
Figura 3.3: Modelo planetário geocêntrico de Ptolomeu. 

 
Fonte: brasilescola.uol.com.br. 

 

No modelo heliocêntrico, desenvolvida pelo astrônomo e matemático polonês 

Copérnico, consistia que a Terra e os demais planetas giravam ao redor do Sol em orbitas 

circular com certa periodicidade e velocidade, o qual seria o centro do universo como 

apresentado pela figura 3.4 (SARAIVA; FILHO; MÜLLER, 2010, p. 04). Devido ao erro de 

considerar que os planetas descreviam orbitas circulares, não foi possível prever corretamente 

as posições futuras dos planetas, porém foi possível determinar os períodos dos planetas e as 

suas distâncias ao Sol relativas à distância Terra-Sol. 
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Figura 3.4: Modelo planetário heliocêntrico de Copérnico. 

 
Fonte: Francisco (2018). 

 

A teoria heliocêntrica de Copérnico foi descrita em sua obra “Das revoluções dos 

mundos celestes”, publicado em 1543, no ano de sua morte, em que defendia a teoria 

heliocêntrica, além de explicar os fundamentos do movimento de rotação da Terra, 

responsável pela sucessão dos dias e das noites. 

Conforme Pietrocola et al. (2010, p. 158), muitos filósofos não aceitavam a teoria de 

Copérnico, pois este modelo ia contra os preceitos da religião. Porém os astrônomos italianos 

Galileu Galilei e o alemão Johannes Kepler aceitaram e aperfeiçoarem o modelo heliocêntrico 

de Copérnico. Além disso, as observações de Galileu por meio da construção de lunetas 

ajudaram na descoberta dos satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e detalhes da Lua. Estas 

observações o levaram a pensar que a Terra não deveria ser o centro do Sistema Solar. 

 
3.4.2 Leis de Kepler 

 
 

A gravitação é a parte da física que estuda as forças de atração à distância entre 

massas, chamadas de gravitacionais, e dos movimentos dos corpos submetidos a essas forças. 

Johannes Kepler, professor de matemática e astronomia, através dos estudos das teorias de 

Copérnico, foi o responsável por formular as três leis do movimento planetário, conhecidas 

como leis de Kepler (DOCA et al., 2013, p.160). 

A primeira lei de Kepler, também denominada de lei das órbitas, segundo Doca et al. 

(2013, p. 162) afirma que os planetas giram ao redor do Sol em órbitas elípticas, estando o Sol 

num de seus focos, como mostra a figura 3.5. Sendo a distância mais próxima da órbita de um 

planeta ao centro de massa do Sol chamada de periélio (dmín) e a distância mais longa da 

órbita de um planeta ao centro de massa do Sol chamada de afélio (dmáx), defini-se o raio 

médio da órbita (R) de um planeta como a média aritmética entre dmín e dmáx. 
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R = 
 𝑑𝑚í𝑛+ 𝑑𝑚á𝑥 

2 
(3.4) 

 
 

Figura 3.5: Representação do momento planetário segundo a primeira lei de Kepler. 

 
Fonte: Bonjorno et al. (2006). 

 

∆𝑡1 = 𝑡𝐵 − 𝑡𝐴 

∆𝑡2 = 𝑡𝐷 − 𝑡𝐶 

∆𝑡1 = ∆𝑡2 (3.5) 

 

Doca; Biscuola; Bôas (2013, p. 163), mencionam a segunda lei de Kepler que é 

chamada de lei das áreas e afirma que a posição de um planeta em relação ao centro de massa 

do Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Conforme a figura 3.5, Bonjorno et 

al. (2006, p. 164) afirmam que "o segmento imaginário que une o Sol ao planeta descreve 

áreas proporcionais aos tempos gastos em percorrê-las". Assim, na figura 3.5, se ∆𝑡1 = ∆𝑡2 

então a segunda lei de Kepler afirma que 𝐴1 = 𝐴2. 

Sendo que A corresponde a área varrida pela posição de um planeta e num certo 

intervalo ∆t de tempo, pode-se enunciar a segunda lei de Kepler dizendo-se que a velocidade 

areolar (Va) de um planeta, que caracteriza a rapidez com que a posição do planeta varre as 

áreas, é constante, isto é, Bonjorno et al. (2006, p. 165): 

 
A = 𝑉𝑎 . ∆𝑡 

𝑉𝑎 = 
𝐴 

∆𝑡 
= 𝑐𝑡𝑒 (3.6) 

 
 

Doca; Biscuola; Bôas (2013, p. 163), assegura que a terceira lei de Kepler, 

denominada lei dos períodos, diz que a razão entre o raio médio da órbita (R) ao cubo e do 

dmáx dmín 

   Afélio     Periélio  

tB 
tC 

tD 
tA 
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período de revolução em torno do Sol (T) ao quadrado é um valor constante, fato que pode ser 

comprovado na tabela 3.1 para o movimento dos planetas em torno do Sol. Deste modo, 

podemos descrever matematicamente a terceira lei de Kepler como: 

 

K  = 
R3 

, (3.7) 
T 

 
 

onde a constante Kp, chamada de constante de Kepler, depende da massa do Sol e das 

distâncias médias entre os planetas ao centro do Sol. 

 

 

Tabela 3.1: Valores da constante de Kepler dos planetas. 
 

Planeta Raio médio da órbita [UA 

(distância da Terra ao Sol)] 

Período de revolução 

(anos) 

R3 

(UA3/ano2) 
T2 

Mercúrio 0,389 0,240 1,019 

Vênus 0,724 0,615 1,003 

Terra 1,000 1,000 1,000 

Marte 1,524 1,881 1,001 

Júpiter 5,200 11,862 0,999 

Saturno 9,510 29,457 0,991 

Urano 19,261 84,290 1,006 

Netuno 30,201 164,778 1,015 
Fonte: Doca; Biscuola; Bôas (2013, p. 163). 

 

 

3.5 TEMPERATURA E CALOR 

 
 

Este tema de temperatura e calor está associado ao tema gerador: Fogo. 

O calor pode ser compreendido como uma manifestação da energia na forma térmica 

que se transfere de um corpo para outro, ou seja, a energia térmica em trânsito relacionado a 

agitação das moléculas (HALLIDAY et. al., 2012, p. 192). 

A temperatura determina o grau médio de agitação das moléculas constituintes do 

corpo. No estado sólido as partículas estão mais próximas e vibram com menos intensidade. 

No estado líquido as partículas possuem mais movimento de vibração que exigem que as 

partículas se distanciem um pouco umas das outras. 

Na medida que aumentamos mais a temperatura, passando para o estado gasoso, as 

agitações das partículas são altas e estas estão muito afastadas entre si, pois necessitam de 

espaço por causa de seu movimento. Portanto, aumentar a temperatura significa aumentar seu 

grau de agitação. 
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Calor é uma forma de energia que trocada entre corpos a diferentes temperaturas  

(calor sensível) ou entre corpos durante as mudanças de estado físico (calor latente). O calor 

trocado entre corpos a diferentes temperaturas sem haver mudança de estado físico é chamado 

de calor sensível. O calor trocado durante as mudanças de estado físico por unidade de massa, 

a temperatura e pressão é constante e é chamado de calor latente. 

Observa-se também que corpos com temperaturas diferentes, quando colocados em 

contato térmico, terão energia transferida por meio das colisões microscópicas das partículas 

presentes nos materiais em contato. Neste caso a energia é transferida do corpo que possui 

maior temperatura para o corpo que possui menor temperatura, até que o grau de agitação de 

ambos os corpos seja igual, ou seja, até que os corpos estejam em equilíbrio térmico. Esta 

observação é a base da lei zero da termodinâmica, que diz, segundo Halliday; Resnick; 

Walker (2012, p. 185), que: “Se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico 

com um terceiro corpo T, A e B estão em equilíbrio térmico entre si”. Essa importante lei 

fornece o embasamento teórico para a construção de termômetros, que tem por objetivo medir 

temperaturas. 

A transferência de calor de um ponto para outro em um meio torna-se possível ocorrer 

por meio de três modos, conhecidos como mecanismos de transferência de calor, que são 

dados por: Condução, convecção e radiação. A condução de calor acontece em um meio 

material, ao fornecer calor, será transmitida essa energia por todo o meio material através das 

colisões de átomos com outros átomos que expostos a alta temperatura irão vibrar, exemplo 

disso, é uma panela com cabo de metal recebendo calor, em determinado momento se 

perceberá que o cabo da panela também estará quente (Halliday et al. 2012). 

Na convecção a transferência de calor ocorre geralmente em fluidos, como a água ou o 

ar, quando este fluido é aquecido por um objeto com alta temperatura tende a diminuir sua 

densidade e se expandir. 

O fluido mais quente irá subir e se expandir por ser mais leve do que o fluido que o 

cerca que é mais frio e, portanto mais pesado. Tem-se como exemplo a chama de um fósforo. 

Na radiação há transferência de energia através de ondas eletromagnéticas, sendo que um 

corpo emite radiação térmica que é absorvida por outro corpo para esquenta-lo. Vale ressaltar 

que não precisa exclusivamente de um meio material para ocorrer transferência de calor por 

radiação. É possível verificar está afirmação através do sol que fornece por meio do vácuo a 

transferência do calor (Halliday et al. 2012). 
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3.5.1 Escalas termométricas 

 
 

As escalas termométricas são escalas capazes de determinar as temperaturas dos 

corpos, a partir dos valores de temperatura de fusão e de vaporização do corpo ao nível do 

mar., sendo que existem várias escalas termométricas. No Brasil, por exemplo, assim como 

em grande maioria dos países, é adotado a escala Celsius de temperatura, que foi constituída 

pelo físico Anders Celsius em 1742. Conforme Tipler e Mosca (2006, p. 598), nesta escala o 

ponto de fusão do gelo corresponde ao valor de 0 ºC e para o ponto de ebulição da água temos 

o valor de 100 ºC. 

Já a escala Fahrenheit, segundo Guimarães; Piqueira; Carron (2016, p. 15), 

frequentemente utilizada nos Estados Unidos, foi elaborada em 1727 por Daniel Gabriel 

Fahrenheit, físico alemão, que usou uma mistura frigorífica de água, gelo e um tipo de sal em 

seu experimento. Na escala Fahrenheit, temos o ponto de fusão do gelo em 32 graus 

Fahrenheit (ºF) e o ponto de ebulição da água em 212 graus Fahrenheit (ºF). Sendo que, ao 

fazermos a subtração entre estes dois pontos obtemos 180 unidades nesta escala. 

O físico e matemático irlandês William Thomson, homenageado com o título de lorde 

Kelvin, verificou a existência teórica de uma temperatura mínima em que todas as partículas 

de um corpo não estariam em movimento e, assim, não teriam qualquer energia cinética. Este 

estado de temperatura mínima possível é chamado de zero absoluto, Thomson adotou o nome 

de escala kelvin ou absoluta escala, que adota o valor zero para o estado de zero absoluto. 

Por isso, Halliday; Resnick; Walker (2012, p. 186) afirmam que a escala Kelvin é 

denominada de escala absoluta. Nesta escala, o ponto de fusão do gelo é 273 K e o ponto de 

ebulição da água corresponde a 373 K. 

Para uma temperatura na escala Kelvin, por exemplo, 293 K, segundo Xavier  e 

Barreto (2010, p. 100), por convenção não se usa a palavra graus como nas escalas descritas 

anteriormente. No Sistema Internacional de Unidades (SI) devemos utilizar a escala Kelvin 

para expressar cientificamente as medidas das temperaturas dos objetos. 

 
Figura 3.6: Pontos de fusão e ebulição da água, sob pressão atmosférica normal, nas seguintes escalas: Celsius 

(𝜃𝐶 ), Fahrenheit (𝜃𝐹 ) e Kelvin (T). 
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Ponto do vapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto do gelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Guimarães; Piqueira; Carron (2016). 

 

A figura 3.6 mostra como se relacionam as temperaturas nas escalas Celsius (TC), 

Fahrenheit (TF) e Kelvin (TK), que podem ser obtidas através das seguintes relações: 

 

 TF−32 
=

 TC =
 TK−273  (3.8) 

9 5 5 

 
 

Tais equações obtidas supondo uma relação linear entre as escalas termométricas. 

Conforme Xavier e Barreto (2010, p. 166), o estado termodinâmico de um gás é 

definido por três grandezas físicas: pressão P, volume V e temperatura T, que são conhecidas 

por variáveis de estado de um gás. 

Um sistema ao mudar de um estado inicial (Vi volume inicial, Pi pressão inicial e Ti 

temperatura inicial) para o outro estado (V volume final, P pressão final e T temperatura 

final), corresponde ao sistema ter sofrido uma transformação termodinâmica, tais como: 

isotérmica, isobárica, isométrica, entre outras. 

O sistema estudado contém um gás perfeito ou ideal, que é utilizado para facilitar a 

compreensão, isso porque o modelo de gás ideal é aquele cujas moléculas estão 

suficientemente afastadas de modo que as interações entre elas sejam desprezíveis, ou seja, a 

densidade das moléculas seja baixíssima (HALLIDAY et al., 2012, p.219). 

A equação de Clapeyron dos gases ideias pode ser aplicada para uma mesma massa de 

gás, sendo expressa pela equação que rege as transformações termodinâmicas. 
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P.V = n.R.T, (3.9) 

 
 

em que n é o número de mols dos gás, T é a temperatura do gás na escala Kelvins e R é uma 

constante chamada constante dos gases ideais com valor 8,31 J/mol.K. 

Considere um recipiente com êmbolo móvel que possa se ajustar a qualquer variação 

das condições de temperatura, pressão e volume que o gás possa sofrer, podemos obter as 

seguintes transformações termodinâmicas: isotérmica, isobárica e isométrica. 

Na transformação isotérmica ou também denominada lei de Boyle-Mariotte, a 

temperatura do sistema é mantida constante enquanto as grandezas pressão e temperatura 

variam, através deste experimento, conclui-se que o volume de uma massa gasoso, quando a 

temperatura é constante, varia inversamente com a pressão dado pela equação 3.10 e como 

comprovado pelo gráfico P×V da figura 3.7. 

 
Figura 3.7: Diagrama da pressão em função do volume: transformação isotérmica. 

 
Fonte: nav-ead.zip.net. 

 

Durante a transformação isotérmica, o produto P.V é mantido constante. 

 
Pi .Vi = P.V = constante (3.10) 

 
 

Na transformação isobárica também chamada primeira lei de Charles/Gay-Lussac 

ocorre a pressão constante, sendo que o volume ocupado por massa de gás será diretamente 

proporcional à sua temperatura, como comprovado pelo gráfico V×T da figura 3.8. O 

aumento da temperatura provoca um aumento na energia cinética das moléculas do gás 

fazendo com que as moléculas fiquem mais espaçadas entre elas. 

Durante a transformação isobárica, temos o seguinte: 
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𝑉𝑖  
= 

𝑉 
= constante (3.11) 

𝑇𝑖 𝑇 

 

Figura 3.8: Diagrama do volume em função da temperatura: transformação isobárica. 

 
Fonte: Estudegratis.com.br. 

 

Na transformação isométrica ou também denominada segunda lei de Charles/Gay- 

Lussac, ocorrera volume constante, a pressão de dada massa de gás diretamente proporcional 

à temperatura absoluta (temperatura Kelvin), como comprovado pelo gráfico P×T da figura 

3.9. O aumento da temperatura provoca um acréscimo pressão exercida pelo gás. 

Durante a transformação isométrica, temos o seguinte: 

 
𝑃𝑖  

= 
𝑃 

= constante (3.12) 

𝑇𝑖 𝑇 

 

Figura 3.9: Diagrama da pressão em função da temperatura: transformação isométrica. 

 
Fonte: nav-ead.zip.net. 

 

3.5.2 Trocas de calor: Capacidade térmica e calor específico 

 
 

O químico escocês Joseph Black observou que as trocas de calor entre os objetos 

dependem das características de cada material, especificamente da massa e de sua composição 

química. 
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Uma unidade usual de medição da quantidade de calor trocada é a caloria. Halliday; 

Resnick; Walker (2012, p. 186) define caloria como a “quantidade de calor necessária para 

aumentar a temperatura de 1 g de água de 14,5ºC para 15,5ºC”. Esta definição ocorreu pelo 

fato de que calor era medida pela capacidade de aquecer a água. Deste modo, para que 1 g de 

água varie sua temperatura em 1 ºC será necessária trocar 1 caloria de calor. Como 

posteriormente foi constatada que calor é uma forma de energia, que se movimenta do corpo 

mais quente para o corpo mais frio, adotou-se como unidade padrão de medida para o calor o 

Joule. 

Segundo Pietrocola et al. (2010, p. 227), podemos definir a grandeza capacidade 

térmica de um corpo como sendo a quantidade de calor que o corpo precisa para variar em 

1°C sua temperatura. Podemos expressar de forma matemática esta relação através da  

equação a seguir: 

 

C = 
Q

 
∆T 

, (3.13) 

 
 

em que C representa a capacidade térmica, Q é a quantidade de calor recebida ou cedida pelo 

corpo e ∆T a correspondente variação de temperatura. A unidade adotada para a grandeza 

capacidade térmica no SI é o Joule (J/K), porém frequentemente é utilizado a unidade caloria 

por grau Celsius (cal/°C). 

A relação entre caloria e o joule é dada por: 

 
 

1 cal = 4,1868 J 

 
 

Na medição do conteúdo de energia dos alimentos, usa-se a unidade Caloria (Cal), que 

equivale a 1000 cal. Além deste, também pode-se adotar a quilocaloria (kcal), que também 

apresenta a mesma medida de 1 000 cal. 

 
Xavier e Barreto (2010, p. 123) ressaltam outra grandeza relacionada a composição 

química do objeto que é o calor específico, o qual pode ser entendido como a quantidade de 

calor necessário para alterar a temperatura em 1°C da unidade de massa que constitui o corpo. 

Podemos expressar de forma matemática esta relação através da equação a seguir: 

 
 

c =  
Q 

m 
∆T 

, (3.14) 
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onde c é o calor específico e m é a massa do corpo. A unidade de medida no SI do calor 

específico é caloria por grama por graus Celsius (cal/ g °C). No Sistema Internacional de 

Unidades SI, c é expresso em J/Kg.K. 

Na tabela 3.2 a seguir estão destacados alguns valores de calor específico, que 

depende do material que compõe o corpo. 

 
Tabela 3.2: Calor específico de algumas substâncias. 

 

Materiais Calor específico (cal/g °C) 

Alumínio 0,212 

Chumbo 0,031 

Cobre 0,093 

Prata 0,056 

Ferro 0,117 

Água 1 
Fonte: Xavier e Barreto (2010, p. 127). 

 
 

Para relacionarmos as equações 3.13 e 3.14 basta substituir as equações da seguinte 

forma: 
 

 

1 
c = ( 

𝑚 

𝑄 
) 
= 

∆𝑇 

1 
(𝐶) 

𝑚 

 
 

𝐶 = 𝑚𝑐 (3.15) 

 
 

Reunindo as equações 3.13 e 3.15 podemos obter a equação 3.16 abaixo, que fornece a 

relação para a quantidade de calor Q trocada por um corpo de massa 𝑚 e calor específico c 

que sofre uma variação em sua temperatura T: 

 
𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 (3.16) 

 
 

A equação 3.16 estabelece a quantidade de calor trocado por um corpo de massa m ao 

sofrer variação de temperatura. Esta troca de calor, dependerá do material que compõe o 

corpo, representado pelo calor específico, da quantidade de massa do corpo e da variação de 

temperatura. Além disso, podemos também determinar a quantidade de calor trocado por um 

corpo ao sofrer mudança de fase. Para isso, precisamos saber se a troca ocorrerá através de 
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processos endotérmicos (fusão e vaporização por exemplo), no qual o corpo receberá calor; 

ou, através de processos exotérmicos (condensação e solidificação, por exemplo), no qual o 

corpo terá que ceder calor. 

 
3.5.3 Primeira e segunda lei da termodinâmica 

 
 

Estando um sistema em um estado inicial ao passar para um estado final, as grandezas 

trabalho 𝑊 que foi realizado e o calor 𝑄 que foi transferido para o sistema dependeram de 

como esta mudança ocorreu (HALLIDAY et. al., 2012). 

A primeira lei da termodinâmica expressar a conservação geral da energia a partir da 

quantidade de calor (Q) cedida ou recebida por um sistema, da variação de energia interna 

(∆U) do corpo e da realização do trabalho (𝜏). (Martini et al. ,2016). Podemos expressar 

matemática a primeira lei da termodinâmica da seguinte forma: 

 
∆U = Q − τ (3.17) 

 
 

Observa-se na equação 3.17, que a energia interna ∆U do sistema tende a aumentar se 

acrescentar energia na forma de calor Q e a diminuir ao remover energia na forma de trabalho 

W realizado pelo sistema. Esta lei fundamental da física, como afirmam Martini et al. (2016, 

p. 111), pode ser enunciada da seguinte maneira: “A energia não pode ser criada nem 

destruída; pode apenas ser transformada de uma forma em outra, e sua quantidade total é 

constante”. 

Por outro lado, conforme Martini et al., (2016, p. 115) a segunda lei da termodinâmica 

evidencia, num primeiro momento, fenômenos que não se observam na natureza, mas que são 

permitidos pela primeira lei, como o sentido de passagem de calor de um corpo quente para 

um corpo frio e a possibilidade de transformação de calor inteiramente em trabalho. Assim ela 

possui duas formulações básicas diferentes, uma devido a Clausius, que diz que 

espontaneamente o calor não passa de um corpo frio para um corpo quente, e outra devido a 

Kelvin-Planck, que diz ser impossível de se obter trabalho integralmente a partir do calor num 

processo isolado termicamente. Embora estas formulações básicas pareçam à primeira vista 

bem distintas, é possível se demonstrar que elas são equivalentes, no sentido que se uma for 

falsa a outra também será falsa e vice-versa (Martini et al., 2016, p. 116). Assim, as 

formulações de Clausius e de Kelvin-Planck são duas formulações equivalentes da 2ª lei da 

termodinâmica. 
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Segundo a formulação de Kelvin, o procedimento mais simples para se converter calor 

em trabalho de forma cíclica seria através do uso de duas fontes térmicas. Foi então Carnot 

que demonstrou que um ciclo reversível poderia ser construído com duas fontes térmicas se 

fosse realizado duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. Neste ciclo, chamado de 

Ciclo de Carnot, o rendimento de uma máquina que o realizasse será o maior possível e 

dependerá apenas da razão entre as temperaturas, em Kelvin, das fontes utilizadas. A 

quantidade dQ/T de calor trocado por um sistema com uma fonte por unidade de temperatura, 

é definida como a grandeza entropia. Sendo e representada por dS. A entropia é uma 

quantidade que se mantém constante num processo reversível e aumenta num processo 

irreversível. Com isto, a segunda lei da termodinâmica pode ser também formulada em termos 

de entropia, dizendo-se que a entropia do sistema ou se mantem constante (em processos 

reversíveis) ou aumenta (em processos irreversíveis). Como uma transformação irreversível 

implica necessariamente num aumento de desordem, ou seja, sempre que ocorre tal 

transformação a configuração final é mais provável de ocorrer do que a inicial, devendo 

existir uma relação entre a entropia e o grau de desordem de um sistema. Está conclusão foi 

obtida posteriormente Bolztmann. 

Assim, a segunda lei da termodinâmica aponta experiências que certamente não 

ocorrem de maneira espontânea, mas que são permitidas pela primeira lei. Por exemplo, 

quando um copo de vidro cai no chão, não é comum vermos seus pedaços se juntarem 

espontaneamente reconstruindo o objeto ou quando misturamos sucos diferentes em um 

recipiente, estes sucos não vão se separar sem ação de um agente externo. Neste contexto, 

como mostra a figura 3.10, quando um pessoa joga uma pedra numa piscina, não é natural 

acontecer o contrário, a pedra voltando para a mão da pessoa, como se as moléculas da água 

cedessem energia à pedra para que ela saísse da piscina e retorne a posição inicial (XAVIER; 

BARRETO, 2010, p. 211). 

Figura 3.10: Processo irreversível, pois é possível afirmar qual o estado inicial e estado final: a) Pedra atirada na 

piscina; b) pedra saindo da piscina. 

 
Fonte: Xavier; Barreto (2010). 

b) a) 
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3.6 HIDROSTÁTICA 

 
 

Este tema de hidrostática está relacionado aos temas geradores: Ar e Água. 

 
 

3.6.1 Pressão 

 
 

Pode-se classificar as forças atuando num corpo como forças volumétricas, ou seja, 

forças que atuam em cada partícula que compõe o corpo, como é o caso da força peso, e 

forças superficiais, que são forças que atuam apenas ao longo da superfície de um corpo. 

Neste caso, como ilustrado na figura 3.11, define-se a pressão exercida por uma força 

superficial F numa superfície plana de área A, como a razão entre a componente normal da 

força superficial FN e a área da superfície, isto é: 

 

𝑝 =
 𝐹𝑁 

𝐴 
(3.18) 

 
 

Figura 3.11: Superfície de área A e uma força de intensidade  F  aplicada perpendicularmente. 

Fonte: coladaweb. 

 

No sistema internacional de unidades a unidade-padrão para medida de pressão é o 

Pascal (Pa), sendo que, por definição, 1 Pa = 1 N/m2. 

 
3.6.2 Pressão atmosférica 

 
 

A enorme camada de ar em que o planeta Terra está imerso é chamada de atmosfera, 

sendo que, como este ar é formado por moléculas e estas possuem massa e exercem uma 

pressão em todos os corpos imersos nela, denominada de pressão atmosférica. Segundo 

Xavier e Barreto (2010, p. 42), aproximadamente 90% de todo ar que cerca a Terra está 

contido abaixo de 18.000 metros de altura. 
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O físico italiano Evangelista Torricelli, em 1643, realizou um experimento com o 

objetivo de calcular a intensidade da pressão devido ao peso que a atmosfera exerce sobre os 

corpos nela contidos ao nível do mar. 

Como mostrado na figura 3.12, ele usou um tubo de vidro de 1 metro de comprimento, 

uma bacia e mercúrio. Ele encheu de mercúrio o tubo de vidro e fechou com o dedo a 

extremidade aberta do tubo, inverteu-o e introduziu na bacia parcialmente cheia também com 

mercúrio. Torricelli destampou a extremidade imersa na cuba e notou que o nível do mercúrio 

no tubo havia descido, permanecendo em equilíbrio na altura de 76 centímetros em relação à 

superfície do líquido na bacia. 

 
Figura 3.12: Representação do experimento realizado por Torricelli. 

 
Fonte: Toffoli (2018). 

 

Torricelli ao analisar o experimento realizado percebeu que a coluna de mercúrio 

estava em repouso porque a pressão atmosférica agia sobre a superfície da bacia com 

mercúrio. Assim, para manter o equilíbrio, o valor da pressão atmosférica deveria ser 

equivalente à altura de 76 cm de mercúrio ao nível do mar. Nessas condições, definimos a 

unidade atmosfera (atm) que equivale a 76 cm de altura de uma coluna de mercúrio. No SI 

utilizamos o valor na unidade Newton por metros ao quadrado (N/m2), sendo que o fator de 

conversão entre estas unidades é dada por: 

 
patm = 76 cmHg = 760 mmHg = 1,013 . 105Pa 

 

3.6.3 Teorema de Stevin 

 
 

A mecânica dos fluidos, especificamente a hidrostática, é a área da física que estuda os 

fluidos em repouso, isto é, que estuda os líquidos e gases em repouso. 
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Considere um líquido homogêneo em equilíbrio, depositado em um recipiente 

cilíndrico. Nestas condições, podemos primeiramente destacar três grandezas relacionada a 

este líquido: volume, densidade e pressão. 

Suponha que um líquido preencha completamente um recipiente cilíndrico que tem 

uma altura h e área da base A como apresentado na figura 3.13. Seu volume é dado pelo 

produto da altura pela base. Podemos definir a densidade (d) deste líquido através da 

quantidade de massa (m) contida numa unidade de volume, isto é: 

 

d = 
m

 
V 

(3.19) 

 

 

No SI a unidade de densidade é kg/m3 e depende somente do tipo da substância que 

compõe o fluido ou corpo. Na tabela 3.3 abaixo são apresentadas algumas substâncias e suas 

respectivas densidades presentes no cotidiano: 

 
Tabela 3.3: Densidades de alguns materiais. 

Substância Densidade 

Álcool 0,79 g/cm3
 

Benzeno 0,90 g/cm3
 

Gelo 0,92 g/cm3
 

Água 1,0 g/cm3
 

Leite integral 1,03 g/cm3
 

Clorofórmio 1,53 g/cm 

Alumínio 2,70 g/cm3
 

Diamante 3,5 g/cm3
 

Chumbo 11,3 g/cm3
 

Mercúrio 13,6 g/cm3
 

Fonte: brasilescola.uol.com.br. 

 

 

Na figura abaixo vemos que neste sistema o líquido está em repouso, ou seja, sua 

aceleração (a) é nula, o que implica, pela segunda lei de Newton, que as forças aplicadas em 

cada parte do fluido têm mesmas intensidades, porém sentidos opostos. 

 
Figura 3.13: Ilustração de um sistema constituído por um recipiente com líquido até uma altura h e densidade d, 

o qual permanece em equilíbrio pelas forças aplicadas nele. 
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Fonte: Própria (2018). 

 

 

Sendo que as forças verticais que atuam no líquido são apenas a força peso (𝑃  ) que a 

Terra exerce no líquido, a força normal (𝐹 ) que o fundo recipiente exerce no líquido e a força 

que  a  atmosfera  ( 𝐹  𝑎   𝑡  𝑚  )  exerce  sobre  a  superfície  do  líquido,  temos  pela  segunda  lei  

de Newton que: 

 

 F   R  = m . a = 0  ⟹  F  −  P  −  𝐹  𝑎   𝑡  𝑚   = 0 → F = 𝐹𝑎𝑡𝑚 + P (3.20) 

 
Sendo o peso uma força volumétrica, podemos escrevê-lo em função da altura da 

coluna de líquido no recipiente como P = m . g = d . V . g = d . A . h . g . Já a força 

exercida  pela  atmosfera  no  líquido,  sendo  uma  força  superficial,  pode  ser  escrita  como 

𝐹𝑎𝑡𝑚 =  𝑃𝑎𝑡𝑚. 𝐴 e,  da  mesma  forma,  a  força  normal  exercida  pelo  fundo  do  recipiente  

no líquido, visto que ela é igual a força de pressão exercida pelo líquido no fundo do 

recipiente, sendo igual então a 𝐹 = 𝑝. 𝐴, onde p é a pressão exercida na profundidade h. 

Substituindo-se então as relações anteriores na equação (3.20) podemos obter, após 

simplificar toda a equação pela área transversal A do recipiente, que: 

 
p. A − p𝑎𝑡𝑚. A = 𝑚. 𝑔 

p. A − p𝑎𝑡𝑚. A = 𝑑. 𝑉. 

𝑔 

p. A − p𝑎𝑡𝑚. A = 𝑑. ℎ. 𝐴. 𝑔 

p − p𝑎𝑡𝑚 = 𝑑. ℎ. 𝑔 

p = d . g . h + patm (3.21) 

 

Assim, o resultado acima expressa o Teorema de Stevin, a pressão p exercida a uma 

certa profundidade dentro de um fluído qualquer é a soma da pressão atmosférica com a 

pressão exercida pelo peso do fluído naquele ponto. 

 𝐹  𝑎   𝑡  

𝑚   
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3.6.4 O princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes 

 
 

O princípio de Pascal foi enunciado em 1652 por Blaise Pascal que, conforme 

podemos encontrar no livro do Halliday (2012, p. 67), uma variação de pressão aplicada a um 

fluido incompressível presente em um recipiente será transmitida inteiramente para todo 

fluido, como também para as paredes do recipiente que o contém. Este princípio pode ser 

aplicado, por exemplo, ao macaco hidráulico como mostrado na figura 3.14, suponha que seja 

aplicado uma força externa F1 no êmbolo móvel com área S1 no sentido de cima para baixo. 

Para que o sistema se mantenha em equilíbrio, surgirá uma força no sentido de baixo para 

cima com módulo F2 com área S2. É fácil perceber que aplicar uma força F1 no lado esquerdo 

e a força F2 significa produzir uma variação de pressão que se conservará, matematicamente 

podemos expressar o princípio da seguinte forma: 

 

∆𝑃 = 
𝐹1

 

𝑆1 

e   ∆𝑃 = 
𝐹2

 

𝑆2 

𝐹1 = 
𝐹2 

 
(3.22) 

𝑠1 𝑆2 

 
 

Figura 3.14: Um macaco hidráulico que pode ser usado para ampliar a força 𝐹1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Todamateria.com.br. 

 

Observa-se que a medida que é mergulhado uma bola de plástico em um fluido, por 

exemplo, na água haverá uma força contrária, ou seja, uma força de resistência. Isto acontece 

devido à força denominada empuxo 𝐸   que é vertical de baixo para cima. Pode-se enunciar o 

princípio de Arquimedes, conforme Bonjorno et al. (2006, p. 262), como sendo “todo corpo 

imerso totalmente ou parcialmente num líquido que recebe uma força vertical de baixo para 
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cima, igual ao peso da porção de líquido deslocado pelo corpo”, isto é, a força de empuxo é 

equivalente à força peso 𝐹𝑝= 𝑚 . 𝑔, porém a massa do objeto imerso no líquido é igual ao 

produto da densidade do líquido 𝑑 pelo volume de líquido deslocado. Logo, pode-se expressar 

mediante a figura 3.15: 

 
𝐸    = 𝐹𝑝 

𝐸   = 𝑚. 𝑔 

𝐸   = 𝑑. 𝑉. 𝑔 (3.23) 

 
Figura 3.15: Um objeto abandonado no interior de um fluido de densidade 𝑑. 

Fonte: www.if.ufrgs.br. 

 
É possível obter diversos exemplos do empuxo presente no cotidiano, sendo que a 

força de empuxo permite que um navio ou uma pessoa possam flutuar na água, nestes 

exemplos específicos a força de empuxo e a força peso têm a mesma intensidade e sentidos 

opostos (𝐸   = 𝐹 𝑝). 

 
3.7 QUATRO ELEMENTOS DA NATUREZA 

 
 

3.7.1 Água 

 
 

No planeta terra a água é encontrada em enormes quantidades e é um dos mais 

essenciais componentes para a sobrevivência dos seres vivos. De acordo com Lopes (2004, p. 

38) a água é uma substância inorgânica e se apresenta em uma porcentagem média de 

aproximadamente 80% no corpo dos seres vivos, já os outros componentes químicos estão na 

quantidade de 14% de proteínas, 3% de lipídios e os carboidratos, os ácidos nucléicos e os 

minerais com 1% cada. 

Outra importante propriedade da água, proposta por Lopes (2004, p. 39) e Linhares; 

Gewandsznajder (2013, p. 37), é o seu poder de dissolver substâncias como, por exemplo, 

http://www.if.ufrgs.br/
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moléculas polares e sais minerais que, ao entrarem em contato com a água, tem suas 

moléculas separadas. Esta característica da água é essencial para ocorrerem determinadas 

reações químicas. 

A composição da água se estabelece através da ligação covalente entre um átomo de 

oxigênio e dois átomos hidrogênio, representada pela fórmula molecular: H2O. 

Compreende-se por precipitação, como afirma Grassi (2001, p.33), a água que é 

depositada na superfície da Terra através do vapor de água presente na atmosfera, podendo 

gerar precipitações de diferentes tipos, como por exemplo, em forma da água em estado 

líquido (chuva), granizo, neve, entre outros, que dependerá das condições atmosféricas. 

Moreira; Sene asseguram que, (2013, p.147), a formação da neve ocorre em zonas temperadas 

e frias e em temperatura abaixo de zero, nestas condições a água no estado gasoso (vapor) 

contido na atmosfera forma os flocos de gelo ao se congelarem. O granizo, por sua vez, é 

constituído pelo congelamento das gotas de água presentes nas nuvens no estado líquido, 

devido ao encontro de camada de ar muito fria. 

O ciclo da água acontece através da evaporação da água na superfície dos mares, rios, 

lagos e da vegetação terrestre. O vapor sobe e forma nuvens nas quais esfriam e condensam- 

se, voltando a transformar-se em água ou gelo. Depois, cai sob forma de chuva, neve ou 

granizo e a seguir corre para os rios e os mares completando o ciclo. 

Dos 1360 milhões de quilômetros súbitos de água que existe na Terra, 97% encontra- 

se nos oceanos, 2,14% nas calotas polares, 0,37% nos lagos e rios e apenas 0,1% fica na 

atmosfera estando restante contida no solo. Da água presente na atmosfera, 84% provém da 

evaporação dos oceanos por ação da energia solar, os 16% restantes resultam da evaporação 

da água do solo e dos seres vivos, nomeadamente da transpiração dos vegetais. A 

condensação desse vapor de água atmosférica forma as nuvens. 

Em especial, Moreira e Sene (2013, p. 178) asseguram que no território brasileiro 

existe um grande percentual da água doce do planeta, que se distribui pelas regiões brasileiras 

por uma densa rede hidrográfica. Porém está distribuição não está distribuída uniformemente 

em todas as regiões, como mostra a figura 3.16, posto que a Amazônia possui 68,5% da água 

doce de todo território brasileiro, enquanto o Centro-Oeste tem 15,7%, o Sul possui 6,5%, o 

Sudeste tem 6% e o Nordeste somente 3,3%. 
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Figura 3.16: Disponibilidade de água em território brasileiro (m3 per capita/ano). 

 
Fonte: Moreira e Sene (2013). 

 

Moreira e Sene (2013, p. 180) ressaltam que o grande crescimento das cidades acarreta 

as poluições das águas subterrâneas e superficiais que podem acontecer através do descarte de 

resíduos de fábricas e de lixos comerciais e domésticos no solo. Com a degradação destes 

matérias, as chuvas colaboram ao fazer com que substâncias poluentes sejam levadas até o 

solo que chegam as águas subterrâneas. 

A deposição de esgoto diretamente nos solos e nos rios podem também poluir as 

águas, gerando doenças e comprometendo a qualidade da água para o consumo dos seres 

vivos. 

 
3.7.2 Terra 

 
 

A terra apresenta amplas características que permitem abrigar inúmeros seres vivos. 

Por isso torna-se necessário a preservação e o cuidado com os solos, já que a contaminação 

dos solos por meio de materiais poluentes não permite o plantio dos alimentos. 

Segundo Barros e Paulino (2015, p. 123), um bom solo fértil para o cultivos de plantas 

são aqueles que possuem porcentagem de 50% de partículas sólidas sendo elas em 

quantidades de 45% de sais minerais e 5% de matéria orgânica, já os outros componentes são 

25% de ar e 25% de água. 

No sistema solar o planeta Terra ocupa o terceiro lugar entre os planetas mais 

próximos ao Sol. O solo da Terra tem grande importância para a humanidade e os organismos 
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em geral. As plantas, por exemplo, através das suas raízes que se localizam no solo 

conseguem obter os nutrientes necessário para realizar a fotossíntese, mas também a radiação 

fotossinteticamente ativa. Originalmente a água fica armazenada nas nascentes e, em seguida, 

formam os rios e lagos e permitem o abastecimento de água nas cidades. 

O solo também é utilizado para fazermos alicerce de casas, prédios, comércios, etc. 

Certamente o solo é um importante recurso natural. Por isso necessita ser cuidado e protegido 

contra algumas ações humanas que comprometem o meio ambiente, como é o caso da retirada 

de vegetação e a ocupação de encostas íngremes que provocam escorregamento nas épocas de 

intensas chuvas, levando aos deslizamentos deste solo. 

Segundo Moreira e Sene (2013, p. 128), a formação dos solos ocorrem por meio da 

desagregação física e decomposição química das rochas que, quando expostas ao Sol e a 

chuva, sofrem modificações nos minerais que as compõem. O solo está organizado em 

camadas, as quais possuem características específicas. São adotados letras para identificá-las, 

denominadas de horizontes, que são: Horizonte O é o horizonte orgânico, horizonte A é o 

horizonte mineral com acúmulo de húmus, horizonte E é o horizonte claro de máxima 

remoção de argila e óxidos de ferro, horizonte B tem intensa cor e concentração de materiais 

removidos dos horizonte A e E. Horizonte C apresenta um material não estável com rocha. 

Horizonte R que são rochas não alteradas por nenhum processo. 

Nos solos encontramos partículas minerais com tamanhos e tipos variados, como: 

argila, silte, areia fina, areia grossa, cascalho e matéria orgânica que são constituídos de restos 

de vegetais e animais decompostos por microrganismos que geram o húmus. Também se 

encontra água depositada pelas chuvas nos poros do solo e sais minerais, oxigênio e gás 

carbônico, que é de grande importância para as plantas captarem este ar localizados nos poros 

do solo através das raízes (MOREIRA; SENE, 2013, p. 129). 

 
3.7.3 Fogo 

 
 

A descoberta do fogo na antiguidade possibilitou ao homem realizar várias tarefas que 

possibilitaram a realização de grandes avanços, tais como: se proteger do frio, cozinhar 

alimentos, afastar animais selvagens, construir máquinas térmicas, dentre outras. Atualmente 

o fogo é utilizado repetidas vezes no cotidiano e possui inúmeras aplicabilidades. 

Conforme Barros e Paulino (2015, p. 204), o fogo ocorre através de uma reação 

química que gera calor e que apresenta uma temperatura elevada. Todos estas propriedades 

que envolvem a formação de calor serão abordadas e definidas posteriormente. 
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Durante muitos anos surgiram modelos que explicavam o fogo como sendo um fluido 

invisível que poderia transitar de um corpo para outro. Uma delas, segundo Pietrocola et al. 

(2010, p. 163), foi a teoria do flogístico, proposta entre os séculos XVII e XVIII, e dizia que o 

flogístico seria um elemento que era liberado toda a combustão pelos corpos. Quando o fogo 

se apagava era entendido que todo o flogístico tinha sido consumido. Logo, a razão pela qual 

alguns corpos não entravam em combustão era por que estes materiais não possuíam o 

flogístico. 

Pietrocola et al. (2010, p. 163) ainda ressaltam uma segunda teoria, que era conhecida 

pela teoria do calórico, proposta no século XVIII, que definia o calor como uma substância 

que fluiria dos corpos quentes para os corpos frios. O calórico estava relacionado a 

intensidade da temperatura nos corpos, sendo que, quanto mais quantidade de calórico havia 

no corpo, maior seria sua temperatura. E quanto menos quantidade de calórico, menor seria a 

temperatura. 

Somente no fim do século XVIII que se desenvolveu uma definição mais adequada de 

calor, a partir dos estudos do americano Benjamin Thompson, que era supervisor do trabalho 

de calibração de canhões numa fábrica em Munique, no ano de 1798, e, por ter acesso as mais 

precisas balanças da Europa, mediu a massa de corpos quando frios e depois de serem 

aquecidos, concluindo que não havia diferença no valor da massa de corpos quentes e frios. 

Thompson não conseguiu detectar o efeito do calor na massa dos corpos, comprovando ser 

inadequado a teoria do calórico do calor como fluido. 

Após Thompson observar a perfuração de um bloco de ferro para fazer o canal por 

onde uma bala passa, presenciou um grande aumento de temperatura. E, neste caso, não havia 

corpo quente que pudesse estar transferindo calórico. Logo, ele concluiu que o calor só 

poderia estar relacionado ao movimento das partículas que compõem as substâncias. 

 
3.7.3.1 Combustível, comburente e calor: Triângulo do fogo 

 
 

Podemos entender o fogo como um processo químico ou uma reação química, já que 

este é um produto de dois reagentes que são o combustível e o comburente. Na presença de 

ambos os reagentes obtém-se a combustão com a emissão de luz e liberação de calor. 

Diante disso o combustível pode ser todo objeto que possa ser inflamável como, por 

exemplo, no estado sólido: madeira, papel, algodão, tecido, plástico, dentre outros. No estado 

líquido: álcool, gasolina, éter, benzina, óleo, graxa, dentre outros. E, no estado gasoso, 

podemos citar: butano, propano, etano, dentre outros. 
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O segundo reagente designado comburente é a substância que permite a formação do 

fogo, isto é, a combustão. Temos como exemplos de comburente o cloro, o enxofre, o flúor e 

o oxigênio que está presente na atmosfera em uma porcentagem 21%. Como qualquer reação 

química necessita da presença de todos os reagentes para ocorrer, o fogo se encerra quando 

colocado em condições de baixas porcentagem de oxigênio. Assim, para manter acesa as 

chamas do fogo devemos no mínimo mantê-lo em um ambiente com aproximadamente 16% 

de comburente (oxigênio). 

Estes conceitos estão contidos no experimento de calor, que está descrito na seção III, 

onde os discentes utilizam um copo para bloquear a quantidade de comburente (oxigênio), 

para desta maneira analisar o que ocorre com a chama da vela. 

Juntando estes três elementos, combustível, comburente e calor, temos o triângulo do 

fogo, em que descreve os componentes necessários para o surgimento do fogo. Com a união 

do quarto elemento denominado reação em cadeia presente para compreensão do ponto de 

combustão, resulta no tetraedro do fogo, substituindo o antigo triângulo do fogo, como 

mostrado pela figura 3.17. 

 
Figura 3.17: Representação do triângulo do fogo e do tetraedro do fogo. 

 

Fonte: Schekiera (2009, p. 262). 

 

3.7.3.2 Processo para extinção do fogo 

 
 

O ponto de fulgor é definido, conforme Simiano e Baumel (2013, p. 11), como a 

intensidade de temperatura mínima necessária para gerar chamas em um material, mesmo que 

neste processo o fogo não se mantenha. 

A temperatura de ignição pode ser definida como a temperatura que os gases, ao 

entrarem em contato com o comburente, isto é, o oxigênio produz a combustão do 

combustível sem que haja a necessidade de receberem calor. 

O ponto de combustão é a temperatura mínima que precisa para fazer com que um 

combustível libere gases inflamáveis e ao entrarem em contato com o comburente, ou seja, o 
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oxigênio e com uma chama gera o fogo. Por outro lado, mesmo tirando a chama, o fogo 

continua, já que a temperatura fornecida (temperatura mínima) foi suficiente para desprender 

do combustível os gases inflamáveis desenvolvendo uma reação em cadeia. 

Vimos que no triângulo do fogo seus elementos são necessários para formação do 

fogo, logo, para apagá-lo, Simiano e Baumel (2013, p. 12) indicam três métodos distintos, que 

são: isolamento, abafamento e resfriamento. O isolamento consiste em retirar o material que 

está sendo consumido pelas chamas, quebrando desta maneira o triângulo de fogo e 

extinguindo as chamas. 

 
Figura 3.18: Extinção por retirada do material (Isolamento). 

 
Fonte: Schekiera (2009, p. 270). 

 

No abafamento, como o nome indica, tem por objeto retirar o comburente impedindo 

ao máximo o contato do oxigênio com os outros elementos. No último método é necessário 

retirar o calor através do resfriamento, produzindo então a diminuição da temperatura e 

extinção do fogo, como demonstrado pelas figuras 3.19 e 3.20, respectivamente. 

Figura 3.19: Extinção por retirada do comburente (Abafamento). 

 
Fonte: Schekiera (2009, p. 270). 

 

Figura 3.20: Extinção por retirada do calor (Resfriamento). 
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Fonte: Schekiera (2009, p. 270). 

 

3.7.4 Ar 

 
 

O ar apresenta inúmeras propriedades. Exemplo disso é sua expansibilidade em que 

este ocupa lugares no espaço. Em um copo com água até a metade, a outra metade está sendo 

ocupada pelo ar. Outra propriedade é sua capacidade de compressão, que é descrito por  

Barros e Paulino (2015, p. 194) da seguinte forma: se uma força for aplicada em um  

recipiente com um êmbolo móvel contendo um volume de ar, este volume de ar no interior do 

recipiente irá diminuir e as colisões entre as partículas do ar com as paredes do recipiente e 

entre elas aumentará, acarretando também um aumento da pressão. 

A compressão do ar pode ser usada para várias aplicações na sociedade, como para 

encher pneus de carros e bicicletas, levantar automóveis nos elevadores hidráulicos, dentre 

outros. 

O ar é constituído por inúmeros gases que se localizam na atmosfera do planeta Terra. 

Barros e Paulino (2015, p. 186) asseguram que especificamente os gases mais abundantes na 

composição do ar, encontrado na atmosfera, é o nitrogênio com uma porcentagem de 78%, o 

oxigênio aproximadamente 21% e 1% de outros gases como, por exemplo, o argônio que se 

apresenta em maior abundância. 

Conforme Moreira e Sene (2013, p. 163), algumas ações humanas tais como 

indústrias, usinas termelétricas, carros, ônibus, incêndios em florestas e queimadas em lixos 

de residências causam a poluição do ar, pois colaboram para emissão de gases que têm a 

capacidade de absorver o calor, como o metano e o dióxido de carbono. 

Neste contexto, Moreira e Sene (2013, p. 163) asseguram a poluição do ar provoca 

sérias alterações climáticas no planeta como, por exemplo, o aumento da temperatura, redução 

da camada de ozônio e as chuvas ácida. Além do mais, estas ações afetam a saúde humana, 

que desencadeiam problemas como: irritações nos olhos e na garganta, dificuldade 

respiratórias, asma, bronquite, dentre outras (MOREIRA; SENE, 2013, p. 160). 
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4 CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

4.1 JUSTIFICATIVA PARA A CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Inicialmente, partimos do pressuposto que os alunos no ano escolhido, 6° ano do 

Ensino Fundamental, estão no que Piaget denominou de estágio operatório-formal, no qual a 

criança já tem desenvolvido o raciocínio, a linguagem e a escrita científica, que já conquistou 

durante as etapas anteriores. Neste sentido, para a construção do produto educacional deste 

trabalho foram aplicados os quatros elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. 

O papel do professor pesquisador em sala de aula foi considerado como um mediador 

dos processos de construção do conhecimento. Assim, o papel do professor foi de mediador 

dos questionamentos dos temas pesquisados para construção do conhecimento voltados para o 

ensino de física de forma multidisciplinar. Neste caso o professor se afasta do modelo de 

professor tradicional, pois seu papel fundamental era estimular a curiosidade e a reflexão dos 

educandos para a construção do conhecimento. E não apenas repassar o conhecimento 

mantendo a prática tradicional de resolução de exercícios. 

Para Freire (1986) o professor sob as perspectivas tradicionais tem por fundamento 

transmitir informação. Já nesta ótica freiriana, adotada neste trabalho, o professor mediador é 

questionador e tem sua atuação pautada em apresentar os tópicos que serão estudados. O seu 

papel é estimular a reflexão sobre temas, problematizando-os e contextualizando-os de acordo 

com a realidade dos alunos. É importante que nunca traga respostas diretas às questões 

propostas pelos educandos, mas que busque promover a curiosidade para que os próprios 

educandos busquem as suas próprias respostas para as perguntas. 

Para trabalhar com os alunos de uma escola pública rural, buscamos identificar os 

conteúdos para o ensino de física com base os PCNs para o ensino fundamental da área de 

Ciências Naturais. Para alunos do ensino fundamental, nesse caso compostos por educandos 

que concluíram recentemente o ensino Fundamental I, considerou-se que os mesmos tinham 

conhecimento sobre o cotidiano em que vivem, mas não os meios de compreensão conceitual 

dos fenômenos físicos e seus efeitos sobre a natureza ou sobre o contexto social da 

comunidade. 

O estudo teve como foco principal identificar práticas pedagógicas construtivistas para 

o ensino de física e uma abordagem de forma multidisciplinar no ensino fundamental. O 

propósito de buscar uma escola rural foi devido a facilidade de identificarmos fenômenos 

relacionados ao contexto social e do cotidiano dos alunos utilizando uma linguagem 
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apropriada que permitisse o acesso dos alunos aos conceitos científicos. 

Por conta disso, reconhecemos que nessa etapa do ensino fundamental os alunos têm o 

contato inicial com os primeiros conceitos científicos relacionados às ciências da natureza. 

Neste sentido, o produto educacional teve por objetivo promover uma experiência no 

campo pedagógico das Ciências Naturais trabalhando com os temas geradores relacionados os 

quatro elementos: Água, Terra, Fogo e Ar, que aplicados ao ensino dos fenômenos físicos 

contribuísse para a construção de uma proposta construtivista para o ensino de física, 

utilizando esta metodologia de forma transversal e multidisciplinar. 

 
4.2 A CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 
O presente estudo e pesquisa teve como abordagem o construtivismo que permitiu 

conhecer a percepção dos alunos participantes sobre os fenômenos físicos. Já afirmamos 

anteriormente que nesta faixa etária a criança já desenvolveu capacidades cognitivas que 

permitam o raciocínio concreto para a busca de soluções para os problemas propostos, bem 

como a capacidade para expressar-se através da linguagem oral e escrita, de compreender 

conceitos científicos. 

Tomando como pressuposto que a Física, por tratar de fenômenos básicos da natureza, 

permite a manipulação e a descoberta de soluções próprias aos problemas propostos, e é, 

então, um ótimo meio de se desenvolver a curiosidade, o espírito crítico e a autoestima (sic) 

(SCHROEDER, 2006, p.23). O que se espera de cada indivíduo envolvido no processo é a 

ampliação se sua fluência em aprender. 

 
O desenvolvimento da fluência em aprender depende do desenvolvimento de dois 

tipos de habilidades básicas: as cognitivas e as afetivas (HAUTMÄKI et al., 2002). 

As habilidades cognitivas remetem ao processo piagetiano de assimilação e 

acomodação (PIAGET, 1976): uma dada situação pode levar um indivíduo a 

reestruturar seu conhecimento prévio (aquilo que aprendeu) e sua forma de 

interpretar a realidade (como aprendeu) para, assim, ser capaz de resolver 

satisfatoriamente um eventual conflito entre a situação vivida e a expectativa inicial 

que essa situação havia gerado nesse indivíduo. Essas habilidades cognitivas, então, 

são basicamente divididas em o quê se aprende - os conteúdos - e como se aprende - 

a forma pela qual se aprende (ver figura 1). Por sua vez, as habilidades afetivas têm 

a ver com o porquê se aprende (SCHROEDER, 2006, p.25). 

 

A metodologia utilizada teve como propósito desenvolver tanto as habilidades 

cognitivas quanto as afetivas dos alunos. Tendo em vista tal propósito seguiu-se a seguinte 

estrutura básica: Introdução: neste momento o professor apresentou os temas a serem 

analisados e propôs o desafio para as crianças; Organização dos grupos: as crianças se 
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dividiram em grupos, e optaram pelo tema gerador que atenderiam cada tema a serem 

pesquisados, terra, água, fogo e ar; Realização da tarefa: os grupos tentaram resolver o desafio 

proposto, discutir as ideias de cada participante, experimentar, refletir, e pedir auxílio ao 

professor (que só auxilia e facilita, mas não dá respostas prontas) e concluem escolhendo o 

que é fundamental para a compreensão do tema escolhido; Elaboração de relatórios: após 

conseguirem resolver o desafio proposto, às crianças elaboram relatórios individuais que 

consistia aos discentes realizarem uma produção de textos acerca do fenômeno físico 

escolhido por cada integrante do grupo relacionado aos quatro elementos, nos quais listam os 

materiais usados, o procedimento adotado, os resultados obtidos e as suas conclusões. 

No primeiro encontro, realizado em 21 de fevereiro, foi para aplicação da metodologia 

o professor realizou uma explanação sobre cada tema, sua importância para o conhecimento 

físico e para a sociedade em geral, e em seguida foi dividido a turma em 4 grupos com 4 

alunos por grupos, que atenderam a cada tema a ser pesquisado. Neste encontro o professor 

pesquisador apresentou aos alunos a proposta pedagógica e o tema a ser abordado por cada 

grupo: terra, água, fogo e ar. Em seguida foi realizado um "braimstorn" (tempestade cerebral) 

com o objetivo de explorar as potencialidades de cada membro dos grupos em relação ao 

respectivo tema gerador e também para que cada grupo pudesse escolher as ideias que 

permitissem levar adiante o projeto de construção textual de forma criativa, juntando 

informações que os componentes do grupo já possuíam e o que foi proposto aos alunos.  

Neste momento já foi esclarecido aos alunos que ao final deveriam realizar uma produção de 

texto sobre o tema abordado, relatando todo seu conhecimento prévio, proporcionando um 

roteiro para as pesquisas que os mesmos deveriam utilizar nos encontros seguintes. 

No segundo encontro, dia 28 de fevereiro, foram destacados os pontos-chaves que 

conduziram os estudos sobre o tema. Neste encontro, a aula foi iniciada com um diálogo 

reflexivo com os alunos sobre suas anotações da aula anterior, levando os alunos a 

selecionarem os pontos observados anteriormente que mais lhes chamaram atenção. 

No terceiro encontro, realizado em 07 de março, foi feito a identificação em quais 

áreas do conhecimento (disciplinas) eram necessárias como conhecimentos auxiliares à 

compreensão dos pontos-chaves destacados no encontro anterior. Neste encontro iniciou-se a 

discussão da terceira etapa dos fenômenos físicos e suas origens. 

O pesquisador analisou os avanços nas pesquisas dos 4 grupos, orientando sobre suas 

observações, ponderando suas abordagens e considerações, construindo assim um plano para 

a prática de um experimento e atividades dentro de cada temática que permitisse aos alunos 

apresentarem suas evoluções e compreensões sobre os elementos estudados. 
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No quarto encontro realizado no dia 14 de março, cada grupo montou com a 

supervisão e orientação do pesquisador, seu experimento e elaborou as atividades que 

poderiam ser inseridas nas disciplinas mencionadas no encontro anterior, fazendo todas as 

anotações e considerações que eles poderiam ter. 

No quinto encontro, realizado no dia 21 de março, cada grupo apresentou suas 

considerações, expôs aos demais grupos seus experimentos e atividades elaboradas. 

No sexto encontro e último encontro, feito no dia 28 de março, foi feito a socialização 

dos resultados, onde cada aluno elaborou uma produção de texto e apresentaram suas 

conclusões sobre os temas trabalhados em forma de avaliação comparativa para que o 

pesquisador pudesse ter a oportunidade de analisar o desenvolvimento dos trabalhos 

realizados desde o primeiro encontro, utilizando as anotações que os grupos fizeram e 

comparando com os resultados apresentados. 



87 
 

 

 

 

5 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 
O estágio foi realizado numa turma do 6º ano da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Professor Edson Lopes uma Escola Pública Rural do Município Ji-Paraná/RO, 

com alunos na faixa etária entre 11 a 13 anos de idade entre o período de 21 de fevereiro até 

28 de março de 2018. A turma foi escolhida por estar cursando o terceiro ciclo do ensino 

fundamental II, e os conteúdos estudados estão inseridos na matriz curricular deste ciclo. 

 
5.1 PRIMEIRO ENCONTRO: IDENTIFICAÇÃO DAS CONCEPÇÕES SOBRE O TEMA 

 
A aula foi iniciada com apresentação aos alunos da proposta pedagógica que seria 

desenvolvida. Em seguida os alunos foram organizados em grupos (quatro grupos), foi 

atribuído a cada grupo um tema gerador, e foi recomendado que esses grupos seriam sempre 

os mesmos em todos os encontros para pesquisar o tema gerador que fora atribuído; em 

seguida foi sugerido que cada grupo elaborasse uma produção de texto para diagnosticar seu 

conhecimento prévio sobre o tema gerador abordado visando despertar nos alunos a 

“observação da realidade sobre o tema de estudo” e extrair deles suas concepções sobre o 

assunto. Os temas geradores abordados foram os quatro elementos da natureza: Água (grupo 

1), Terra (grupo 2), Fogo (grupo 3) e Ar (grupo 4). 

Foi realizado a partir do que fora exposto pelo professor inicialmente um "braimstorn" 

(tempestade cerebral) com o objetivo de explorar as potencialidades de cada grupo em relação 

ao tema gerador e também para que cada grupo pudesse gerar as concepções que permitissem 

levar adiante o projeto de construção textual de forma criativa, juntando informações que os 

componentes do grupo já possuíam e as que foram apresentadas pelo professor. Dessa forma, 

a capacidade criativa dos alunos foi despertada, sendo que as ideias eram anotadas e 

discutidas, verificando como cada ideia inicial poderia contribuir para a construção final do 

texto. 

O grupo 1 trabalhou com os seguintes itens: A origem da água, a composição da água, 

como é formado a chuva, como é a formação dos oceanos, dos rios e dos lençóis freáticos e o 

ciclo da água; o grupo 2 com os seguintes itens: A origem e a formação do solo, a formação 

das rochas, a formação do solo arenoso e argiloso e a formação das camadas do solo; O grupo 

3 com os seguintes itens: Como é formado e composto o fogo, o que é o triângulo do fogo, o 

que é combustível, o que é comburente, como extinguir o fogo, o que é ponto de ignição, o 

que é ponto de fulgor e como apagar um incêndio numa televisão ou aparelho elétrico; o 
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grupo 4 com os seguintes itens: O que é pressão atmosférica, porque quanto maior a altitude é 

menor a pressão atmosférica e a relação entre altitude e pressão atmosférica. 

A partir dos itens elencados através do "braimstorn" (tempestade cerebral ou 

tempestade de ideias) os componentes de cada grupo elaboraram uma produção de texto 

baseado nos itens que foram elencados como pontos a serem explorados, sendo que estes 

textos serviram para fazer um levantamento diagnóstico dos conhecimentos prévios dos 

alunos sobre os temas abordados. 

 
● Água 

 
 

O grupo 1 destacou em sua produção de texto sobre o tema água a necessidade da água 

para nosso organismo, o ciclo da água, a porcentagem da água existente em um corpo humano 

de uma criança e um adulto e a distribuição da água na natureza e que existe água doce e 

salgada. 

 
Figura 5.1: Produção de textos sobre a água. 
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Fonte: O próprio autor em 21/02/2018. 

 
A figura 5.1, apresenta dois textos desenvolvidos pelos alunos, neles podemos 

perceber o conhecimento prévio que o aluno tem sobre o tema específico. Nos textos 

produzidos pelos alunos é visível que os mesmos têm uma percepção mais concreta do tema 

proposto, isto é, eles fazem uma relação direta entre a água e a vida, destacando a importância 

desta para os seres vivos. Mas, no entanto, existem algumas lacunas no conhecimento que 

deveriam ser preenchidas com o desenvolvimento dos experimentos, a exemplo podemos citar 

o aumento do volume das águas dos oceanos, nas reflexões não aparecem associações mais 

abstratas com problemas ambientais, como o aquecimento global e o derretimento das calotas 

polares. 

 
● A Terra 

 

O grupo 2 destacou em sua produção de texto o tema terra. No desenvolvimento de 

suas ideias surgiram os seguintes assuntos: a formação do solo; a utilidade da terra para ser 

humano; os tipos de solo (principalmente o solo arenoso); que a terra é formada por camadas. 
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Figura 5.2: Produção de textos sobre o solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor em 21/02/2018. 

 

A figura 5.2, apresenta dois textos desenvolvidos pelos alunos nos quais podemos 

perceber o conhecimento prévio que o aluno tem sobre o tema específico. 

A produção textual dos alunos neste momento revelou alguns pontos importantes. O 

primeiro deles é que temas que exigem uma maior complexidade em sua compreensão torna 

mais difícil para os alunos associarem a sua realidade, desta forma as afirmações dos alunos 

sobre a terra foram bem mais lacônicas que sobre a água, apresentando enorme dificuldade 

não só na formação geológica do solo, mas, sobretudo, em aspectos que vinculam a terra às 

relações sociais. 

Apesar de ser uma escola rural, na qual os alunos que a frequentam sejam em sua 

maioria pertencentes à comunidade local, a relação entre o solo e a agricultura foi mencionada 

de forma tênue: o solo é importante para as plantas. Aqui também se pode notar que os alunos 

não estavam aptos às associações mais complexas, por exemplo, entre o desgaste do solo e as 
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queimadas e o impacto do desmatamento na degradação do solo, apesar disso ser uma 

realidade no meio circundante. 

 
● O Fogo 

 
O grupo 3 destacou em sua produção de texto que o fogo se originou quando o homem 

esfregou duas pedras uma na outra; os tipos combustíveis que são gasolina e álcool, que são 

utilizados em carro, moto e aviões; o fulgor do fogo acontece quando apaga o fogo jogando 

água para tirar o calor e a ignição quando inicia o fogo. 

 
Figura 5.3: Produção de textos sobre o fogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor em 21/02/2018. 

 

 

A figura 5.3, apresenta a realização da produção do texto desenvolvida pelos alunos 

através de seus conhecimentos prévios, que os alunos têm sobre o tema específico. 

Aqui novamente podemos destacar que inicialmente os alunos apresentaram 

dificuldades na percepção de problemas mais complexos. A abordagem do tema se deu por 

meio de definições e classificações estanques, comprometendo a construção de significados. 

Também, os textos demonstram que os alunos não faziam nenhuma correlação com 

conhecimentos adquiridos em outras disciplinas, a exemplo disso não houve nenhuma relação 

entre e a origem do fogo e o passado histórico da humanidade ou a sua importância para a 

evolução biológica do homem ou ainda a ampliação de sua capacidade alimentar a partir do 

cozimento dos alimentos. 

É possível observar que nos textos produzido foi apresentado uma direta associação 

entre combustão e combustível, embora nenhuma relação foi feita sobre a importância do 
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motor à combustão interna para a evolução tecnológica, ou mesmo algo que surgiria outras 

formas de combustão. Não houve nenhuma reflexão sobre as queimadas e seus impactos na 

natureza. 

 
● O Ar 

 
O grupo 4 destacou que o ar está relacionado com a pressão atmosférica e da relação 

entre a pressão atmosférica e a altitude foi também apresentado que o peso dos corpos 

depende da pressão atmosférica e que quanto maior altitude os corpos ficam mais leves. 

 
Figura 5.4: Produção de textos sobre o ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O próprio autor em 21/02/2018. 

 

 

A figura 5.4 apresenta essa organização na produção do texto, bem como dois textos 

desenvolvidos pelos alunos, neles podemos perceber o conhecimento prévio que o aluno tem 

sobre o tema específico. 

A perspectiva apresentada pelos alunos sobre o tema também demonstra uma 

compreensão pouco significativa sobre o tema, demonstrando preocupação em relação aos 

aspectos formais que explicam a pressão atmosférica. A poluição do ar, resultado do 

desequilíbrio entre os compostos químicos que formam o ar atmosférico não foi mencionada 
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ou mesmo a relação entre o ar atmosférico e a existência de vida na terra. Assim, a abordagem 

de questões mais complexas envolvendo outras disciplinas também não foram contempladas, 

tais como o aquecimento global, a relação entre as atividades humanas e as mudanças 

climáticas, etc. 

Acreditamos, pois, que as crianças envolvidas neste procedimento podem desenvolver 

suas capacidades para identificar relações entre o conhecimento científico, a produção de 

tecnologia e as condições de vida no mundo de hoje e em sua evolução histórica, conforme o 

que é estabelecido entre os objetivos para as Ciências Naturais nos PCNs. 

De forma geral consideramos que a produção dos textos iniciais pelos quatros grupos 

demonstrou uma fragilidade no desenvolvimento de associações conceituais e principalmente 

na relação entre o conhecimento físico e as outras disciplinas que estruturam o conhecimento 

científico. No entanto, tal produção constituiu-se em importante ponto de partida para o 

trabalho seguinte, bem como para traçar objetivos a serem alcançados e permitir traçar 

parâmetros avaliativos para as próximas fases do procedimento. 

 
5.2 SEGUNDO ENCONTRO: PONTOS-CHAVES SOBRE OS TEMAS 

 
No segundo encontro foram destacados os pontos-chaves que foram estudados em cada 

tema. Neste encontro, a aula foi iniciada com um diálogo reflexivo com os alunos sobre suas 

anotações na aula anterior, levando os alunos a selecionarem os aspectos observados, 

destacando os que mais lhes chamaram atenção. 

Após esse diálogo, os alunos deveriam conseguir abordar os dados estruturais dos temas 

em cada grupo, selecionar aqueles que deveriam ser estudados mais a fundo e elegerem os 

“pontos-chaves” que permitissem a compreensão e a realização de uma pesquisa com os 

recursos à sua volta. 

Partindo do pressuposto de que, no construtivismo, as práticas pedagógicas devem 

apresentar inovações e considerando que tanto aprender como ensinar implicam em construir 

novos conhecimentos, onde deve-se descobrir novas formas e vencer obstáculos para adquirir 

novos significados, levando em consideração experiências e conhecimentos já existentes, o 

trabalho no segundo encontro foi iniciado com o objetivo de ampliar o entendimento do 

conteúdo conceitual em cada tema proposto e suas interações com outros campos de 

conhecimento. 

O objetivo de identificação dos pontos chaves foi observar como a ampliação da 

experiência com os objetos de conhecimento permitiria uma maior associação com a vivência 
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social e, sobretudo, a equilibração9 do organismo ao meio, o que está diretamente ligado aos 

processos de assimilação e acomodação, isto é à construção de estruturas ao mesmo tempo a 

incorporação de coisas a essas estruturas refletindo as elaborações possibilitadas pelos níveis 

de desenvolvimento cognitivo. 

Os quatro grupos destacaram os pontos-chaves através de uma breve descrição e 

análise e após diálogo entre eles sobre o tema de cada um, realizando uma leitura e discussão 

sobre as observações feitas na produção de texto durante a aula anterior, destacando o que mais 

lhes chamaram atenção sobre o tema especificado. 

Outro aspecto relevante foi a associação que os alunos buscaram com outros campos 

do conhecimento, reconhecendo que o saber não se faz de forma estanque e compartimentada, 

descobrindo a importância da transdisciplinaridade para a ampliação dos horizontes cognitivos. 

Dessa forma os grupos selecionaram quais disciplinas poderiam contribuir para uma melhor 

compreensão do tema do grupo: 

 
Água 

 
 

✓ Origem da água – História e Português; 

✓ Ciclo da água – Ciências; 

✓ Quantidade de água existente no planeta – matemática e ciências; 

✓ Destilação da água – Física; 

✓ Estado físico da água – Ciências; 

✓ Volume da água – Matemática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Para Piaget a equilibração acontece a partir da relação dialética entre o sujeito e o objeto do conhecimento 

através dos processos de assimilação e acomodação (Piaget, 1982). 
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Figura 5.5: Pontos-chaves sobre água. 

Fonte: O próprio autor em 28/02/2018. 

 
 

Terra 
 

 

✓ A origem do solo – História e Português; 

✓ Os horizontes do solo – Geografia e Física; 

✓ Cálculos da área do solo – Matemática; 

✓ Os tipos de solo – Geografia. 
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Figura 5.6: Pontos-chaves sobre tema Terra. 
 

 
Fonte: O próprio autor em 28/02/2018. 

 
 

Fogo 
 

 

✓ A origem do fogo – História e Português; 

✓ O comportamento do fogo – Física; 

✓ Ignição do fogo – Matemática; 

✓ O ponto de fulgor do fogo – Física e Química. 

 
Figura 5.7: Pontos-chaves sobre tema Fogo. 

 

 
Fonte: O próprio autor em 28/02/2018. 

 

Ar 
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✓ Pressão atmosférica e Altitude – Matemática, Física e Português; 

✓ Origem do ar – História; 

✓ Poluição do ar – Ciências; 

✓ A importância do ar para a saúde – Ciências; 

 
Figura 5.8: Pontos-chaves sobre tema Ar. 

 

 
Fonte: O próprio autor em 28/02/2018. 

 

5.3 TERCEIRO ENCONTRO: IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

SOBRE OS PONTOS-CHAVES 

 
Neste encontro aprofundou-se em como as diversas áreas do conhecimento 

(disciplinas) podem ser utilizadas como base de estudo dos pontos-chaves. Neste encontro 

iniciamos a compreensão dos fenômenos físicos e suas origens. 

Ao iniciar a foi realizado um breve diálogo reflexivo com os alunos sobre as aulas 

anteriores e solicitado para cada um ler as suas anotações das aulas anteriores. Em seguida foi 

questionado aos mesmos sobre como proceder para pesquisar os “pontos-chaves” que 

elegeram, os alunos foram orientados a observar quais parâmetros deveriam ser inseridos para 

uma melhor compreensão dos temas abordados. 

Neste encontro o professor atuou como um mediador e questionador e os alunos como 

os verdadeiros pesquisadores, assumindo um papel ativo em sala de aula e conseguiram 

incluir os pontos-chaves destacados nos encontros anteriores, bem como as matérias 

(disciplinas) que poderiam subsidiar seus estudos. 

Na organização das atividades partimos do pressuposto que no Construtivismo as 
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metodologias de ensino implicam na necessidade de atividades nas quais os estudantes 

manipulem, explorem, interajam com materiais concretos, ao invés de somente se dedicar a 

aulas expositivas e leituras de textos. Consideramos também que as Ciências Naturais, em 

especial a Física, constituem importante base para o desenvolvimento de atividades que 

despertem o espírito crítico e a autoestima dos alunos. 

Por permitir a compreensão da relação entre homem e natureza a partir de categorias 

controláveis empiricamente, este campo do conhecimento abre seu espectro conceitual para a 

contribuição das outras disciplinas, uma vez que superar as concepções clássicas do ensino de 

física implica necessariamente em um diálogo transdisciplinar. Com isso cada grupo 

desenvolveu as suas estratégias para a pesquisa apresentando os resultados que se seguem. 

 
● Água 

 
 

O grupo 1 destacou através dos pontos-chaves as disciplinas que subsidiariam o seu 

trabalho e identificou em suas discussões em quais áreas de conhecimento elas se situam e 

como elas serão utilizadas como suporte para os estudos dos pontos-chaves. A discussão levou 

a consideração de que poderia inserir a disciplina de História, através discutindo a importância 

da água para as diversas civilizações ao longo do tempo; a disciplina de matemática através do 

ponto-chave destacado: quantidade de água existente no planeta, revendo a distribuição da água 

e calculando o volume da mesma nas diversas formas que se apresenta na natureza, oceanos e 

mares, lagos e rios. As disciplinas de ciências, química e biologia, seriam inseridas através das 

observações dos fenômenos associados ao ciclo da água e seus impactos sobre os seres vivos, 

destilação da água e os estados físicos da água; e a língua Portuguesa através da produção de 

texto que elaboraram no primeiro encontro. 

Associando em suas análises a física com as disciplinas auxiliares, foram identificadas 

e pontuadas as áreas de conhecimento (disciplina) a serem utilizadas no estudo dos pontos- 

chaves: 

1- Língua Portuguesa; 

2- Matemática; 

3- História; 

4- Física; 

5- Ciências. 
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Figura 5.9: As disciplinas destacadas sobre tema Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O próprio autor em 07/03/2018. 

 

● Terra 

 
 

O grupo 2 destacou através dos postos-chaves quais as disciplinas que subsidiariam o 

seu estudo e seus componentes identificaram em quais áreas de conhecimento elas se situam e 

como elas podem ser utilizadas como suporte de estudos dos postos-chaves. Foi destacado que 

poderá inserir a disciplina de História através da pesquisa sobre o uso do solo e suas mudanças 

no tempo e no espaço, o que envolve também o estudo da Geografia; o estudo dos horizontes 

do solo também foi inserido a disciplina de geografia; a disciplina de matemática através do 

cálculo de área do solo; e as disciplinas de Ciências da Natureza seriam inseridas através das 

observações dos fenômenos físicos associados ao tema, como se originam os fenômenos e seus 

impactos sobre a natureza e nas sociedades humanas; e língua Portuguesa através da produção 

de texto que elaboraram no primeiro encontro. Baseado em suas análises, buscando subsídios 

nas disciplinas auxiliares foram identificadas as áreas de conhecimento (disciplina) utilizadas 

como base de estudo dos pontos-chaves: 

1- Língua Portuguesa; 

2- Matemática; 

3- Geografia; 

4- História; 

5- Ciências. 

6- Física; 

 
 

Figura 5.10: As disciplinas destacadas sobre tema Terra. 



100 
 

 

 

 

 

 

Fonte: O próprio autor em 07/03/2018. 

 

● Fogo 

 
 

O grupo 03 destacou que poderia inserir a disciplina de História sobre a origem do uso 

do fogo pelo homem e seu impacto na vida em sociedade e mesmo na evolução biológica do 

homem; a disciplina de matemática através de cálculos da área do triângulo do fogo que é 

composto pelos elementos: combustível, comburente e calor, para ter uma compreensão de que 

quanto maior o combustível maior será o triângulo do fogo. As disciplinas de ciências seriam 

inseridas através das observações dos fenômenos físicos sobre o fogo e as transformações 

químicas que ele provoca no meio ambiente e seus efeitos na sociedade, bem como os impactos 

causados pelas queimadas; e Língua Portuguesa através da produção de texto que elaboraram 

no primeiro encontro. 

Baseado em suas análises das matérias tornou-se possível identificar em quais áreas do 

conhecimento (disciplina) serão relacionadas aos campos de estudos dos pontos-chaves: 

1- Língua Portuguesa; 

2- História; 

3- Física; 

4- Ciências. 

 
 

Figura 5.11: As disciplinas destacadas sobre tema Fogo. 
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Fonte: O próprio autor em 07/03/2018. 

 

● Ar 

 
 

O grupo 4 destacou que a disciplina de História através da discussão sobre a origem 

dos problemas atmosféricos contemporâneos, bem como a disciplina de matemática através da 

comparação entre altitude e pressão atmosférica que quanto maior altitude menor é a pressão 

atmosférica. As disciplinas de ciências através da importância do ar para saúde e dos estudos 

sobre a composição do ar; e língua Portuguesa através da produção de texto que elaboraram no 

primeiro encontro. 

O levantamento dos postos-chaves são: 

1- Língua Portuguesa; 

2- Matemática; 

3- História; 

4- Física; 

5- Ciências. 

 

Figura 5.12: As disciplinas destacadas sobre tema Ar. 
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Fonte: O próprio autor em 07/03/2018. 

 
 

5.4 QUARTO ENCONTRO: REFLETINDO SOBRE OS DADOS 

 
 

Nesse encontro foi realizada uma breve reflexão sobre os dados obtidos nas aulas 

anteriores e foi sugerido que os alunos trabalhassem os pontos-chaves ressaltando como as 

disciplinas destacadas poderiam contribuir para a compreensão dos temas. Como resultado foi 

sugerido que cada grupo elaborasse algumas atividades de aplicação do conhecimento. 

O objetivo dessa atividade é que o uso de atividades práticas e o uso das diferentes 

fontes textuais, permitindo ao aluno obter e comparar informações, desperta o interesse dos 

estudantes pelos conteúdos e confiram sentido prático aos conteúdos analisados. 

 
● Água 

 
 

Através da socialização do grupo 1 os alunos elaboraram algumas atividades com a 

utilização dos pontos-chaves, fazendo uso das disciplinas mencionadas. Desenvolveram três 

atividades: primeiro cálculo do volume da água num recipiente quadrado e outro em 

recipiente retangular. Também desenvolveram uma atividade demonstrando a distribuição do 

uso da água na natureza através de porcentagem e também demonstraram através de um 

gráfico a quantidade de água doce e salgada no planeta. Montaram o experimento do ciclo da 

água, o qual tem por objetivo demonstrar facilmente como são formadas as chuvas e como 

ocorrem as mudanças de estado físico da água, por fim os discentes do grupo 1 elaboraram os 

resultados a serem apresentados no encontro seguinte com a preocupação de apresentar como 

que os conteúdos poderiam ser inseridos nas disciplinas mencionadas no encontro anterior, 

fazendo todas as anotações e considerações que eles poderiam ter. 
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Figura 5.13: Atividades relacionadas ao tema Água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O próprio autor em 14/03/2018. 

 

 

 
 

● Terra 

 
Através da socialização o grupo 2 elaborou algumas atividades utilizando os pontos- 

chaves e as disciplinas mencionadas. Os alunos desenvolveram o cálculo da área da 

propriedade agrícola. Nessa atividade desenvolveram cálculos, aplicando matemática. 
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Também preparam alguns experimentos para ser apresentados. Montaram o experimento da 

origem do solo, em que é possível demonstrar como ocorre a formação do solo na natureza 

por meio de degradação das rochas por chuvas e elaboraram relatórios para serem 

apresentados no próximo encontro. Toda atividade foi conduzida no sentido de apontar como 

as disciplinas elencadas no encontro anterior poderiam contribuir para a compreensão do 

tema. 

 
Figura 5.14: Atividades relacionadas ao tema terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O próprio autor em 14/03/2018. 

 
 

● Fogo 

 
 

Através da socialização do grupo 3 eles elaboraram algumas atividades utilizando os 

pontos-chaves, inserindo as disciplinas mencionadas anteriormente. Desenvolveram uma 

atividade relacionada ao fenômeno fogo. Uma atividade calculando a área do triângulo 

visando a compreensão de que triângulo do fogo possui três elementos, o combustível, o 

comburente e calor, que o tamanho do triângulo do fogo depende da quantidade de 

combustível. Os alunos montaram dois experimentos, o primeiro denominado balão à prova 

de fogo que explica como é possível aquecer um balão sem que ele estoure e no segundo 

experimento temos a demonstração dos elementos necessários para manter o fogo que são: o 

combustível, o comburente e o calor. Mas também, elaboraram relatórios para ser 
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apresentados no próximo encontro, também com a preocupação de demonstrar como 

poderiam ser inseridas as disciplinas mencionadas no encontro anterior, fazendo todas as 

anotações e considerações que eles poderiam ter. 

 
 

Figura 5.15: Atividades relacionadas ao tema fogo. 
 

  
 

 
 

Fonte: O próprio autor em 14/03/2018. 

 

● Ar 

 
 

Através da socialização do grupo 4 eles elaboraram algumas atividades utilizando os 

pontos-chaves abordando as disciplinas anteriormente mencionadas, desenvolveram uma 

atividade relacionada ao fenômeno Ar. O experimento consistiu na organização de uma 

atividade comparando a pressão atmosférica com altitude relativa do ar, tendo uma 

compreensão que quanto maior a altitude menor é a pressão atmosférica e vice-versa. 

Montaram o experimento acerca do ar rarefeito, explicando como a pressão atmosférica é 

capaz de equilibrar uma coluna de água e elaboraram os relatórios a serem apresentados no 

próximo encontro, demonstraram como que poderiam ser inseridas as disciplinas 

mencionadas no encontro anterior, fazendo todas as anotações e considerações que eles 

poderiam ter. 
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Na figura 5.16 são mostrados o desenvolvimento das atividades, relacionando as 

diversas disciplinas, utilizando o construtivismo de forma multidisciplinar, refletindo sobre os 

conhecimentos relacionados aos pontos-chaves do tema específico. 

 
 

Figura 5.16: Atividades relacionadas ao tema ar. 
 

 

Fonte: O próprio autor em 14/03/2018. 

 

5.5 QUINTO ENCONTRO: REALIZANDO OS EXPERIMENTOS 

 
 

Esta aula teve como objetivo permitir aos alunos expor e verificar seus dados através 

de consultas de trabalhos e métodos de classificação, para comprovar os fenômenos físicos 

existentes em cada tema trabalhado. Os alunos apresentaram os experimentos que elaboraram 

de acordo com cada tema e fizeram algumas considerações reflexivas sobre os trabalhos 

realizados, escreveram em forma de produção de texto como foi elaborado cada experimento e 

suas conclusões. 
 

 

 

 

 

● Água 

 
 

O grupo 1 apresentou aos alunos da turma seu experimento utilizando o construtivismo de 

forma multidisciplinar, relacionando aos pontos-chaves as disciplinas mencionadas nos 

encontros anteriores. Realizaram um experimento que demonstrava o ciclo da água, utilizando 

uma tigela transparente da seguinte forma: Utilizaram uma tigela e prato transparente, no 

interior da tigela colocaram água no ponto de ebulição e cobriram a tigela com um prato 

transparente e sobre o prato colocaram gelo, momento esse que a água evaporava e quando 
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calor alcançava o prato com gelo o vapor d’água condensava e retornava ao fundo da tigela 

em forma líquida. Momento esse que os componentes do grupo puderam demonstrar para 

turma o fenômeno físico através do ciclo d’água. 

 
Figura 5.17: Experimento demonstrando o ciclo da água. 

Fonte: O próprio autor em 21/03/2018. 

 
 

● Terra 

 
 

O grupo 2 apresentou aos alunos da turma seu experimento utilizando o  

construtivismo de forma multidisciplinar, relacionando aos pontos-chaves às disciplinas 

mencionadas nos encontros anteriores realizando experimento demonstrando a formação do 

solo, utilizaram um recipiente de vidro e os discentes foram depositando as pedras para simular 

às rochas e os tipos de solos, demonstraram que o solo é originado dos desgastes das rochas. 

Fizeram essa demonstração dentro de um vidro transparente para que a turma pudesse observar 

e ter melhor compreensão desse fenômeno físico. Pela experiência pôde-se perceber que o solo 

possui vários horizontes e que cada um desses horizontes é resultado da formação de camadas a 

partir do desgaste das rochas cujo resultado foi à origem dos diversos solos. Demonstraram 

também nesses experimentos os tipos de solos que são solos argilosos, solo arenoso e solo 

humoso. No final, foi produzido um texto acerca do tema específico. 
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Figura 5.18: Experimento demonstrando a origem do solo. 

Fonte: O próprio autor em 21/03/2018. 

 

● Fogo 

 
 

O grupo 3 apresentou dois experimentos utilizando o construtivismo de forma 

multidisciplinar, relacionando aos pontos-chaves às disciplinas mencionadas nos encontros 

anteriores. No primeiro experimento foi utilizado um balão e uma vela, após o procedimento de 

encher o balão com água, dar um nó na abertura e aproximar da chama da vela. Foi observado o 

porquê da bexiga não estoura, isso acontece devido ao fato de que a água dissolve maior parte 

do calor produzido pela chama e não enfraquece a borracha; e em outro experimento a vela 

apagou demonstrando que para fogo propagar é necessário à existência de oxigênio. Nesse 

segundo experimento foram utilizados os seguintes materiais: um recipiente de vidro e uma 

vela acesa. Foi demonstrado que para se produzir o fogo são necessários os três elementos: 

Combustível, comburente e calor, neste experimento observa-se que ao cobrir o fogo da vela 

com o vidro acabou o comburente, ou seja, o composto químico para manter as chamas nesse 

caso o oxigênio, levando à extinção da chama. 

Na figura 5.19 apresentam-se os alunos demonstrando os elementos necessários para 

obter o fogo ou manter o fogo em chamas. 
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Figura 5.19: Experimento demonstrando a propagação do fogo. 

 

 

 
● Ar 

Fonte: O próprio autor em 21/03/2018. 

 

 

O grupo 4 apresentou um experimento aos demais alunos em um procedimento 

bastante acessível utilizando os seguintes materiais: um recipiente de vidro e uma folha de 

papel. Observou-se a participação dos educandos em um experimento demonstrando o ar 

rarefeito, esse ar sustentando a massa d’água dentro do copo, demonstrando que ao colocar uma 

quantidade de água dentro de um copo e cobrindo este copo com uma folha de papel ao virá-lo 

coberto com essa folha a água não cai porque o ar que está dentro do copo fica ausente de 

oxigênio tornando um ar rarefeito (mais leve que o ar fora do copo) isso impede que a água 

caia. Para encerrar foi proposta ao grupo uma produção de textos sobre o tema especificado. 

Na figura 5.20 mostra o experimento de ar rarefeito. 

 
Figura 5.20: Experimento demonstrando o ar rarefeito. 

 
 

Fonte: O próprio autor em 21/03/2018. 
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5.6 SEXTO ENCONTRO: SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Nesse encontro os grupos apresentaram suas conclusões sobre os temas trabalhados 

em forma de avaliação comparativa tornando possível analisar o desenvolvimento dos 

trabalhos realizados desde o primeiro encontro, utilizando as anotações que os grupos fizeram 

e comparando com os resultados apresentados. 

Neste momento todos participaram mesmo que não tenham chegado às mesmas 

conclusões, pois surgiram algumas divergências de percepções o que levou a resultados 

diferenciados, mas o que importou foi o fazer e o que foi obtido como resultado final e não 

apenas o produto pronto e acabado na forma textual dos relatórios. Nesta etapa, a análise do 

processo foi priorizada. 

Os alunos iniciaram a avaliação comparativa através de uma produção de texto sobre o 

fenômeno abordado, em seguida realizamos a pedagogia da roda com os alunos para que 

todos pudessem expressar seus conhecimentos adquiridos, verificar se os mesmos alcançaram 

uma melhor compreensão do tema abordado. O resultado foi surpreendente, pois, foi possível 

perceber que houve uma melhor compreensão em suas conclusões sobre os temas estudados 

durante a fase experimental. Os relatórios apresentados forneceram subsídios para avaliar o 

índice de aprendizagem de cada aluno, confirmando os pressupostos de que procedimentos 

mais próximos de sua realidade envolvem os alunos na dinâmica de sala de aula resultando 

em uma melhor compreensão e entendimento sobre os fenômenos científicos relacionados aos 

temas abordados: Água, Terra, Fogo e Ar. 

 
● Água 

 
 

Na figura 5.21 é apresenta-se uma organização na produção de texto sobre a água. 
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Figura 5.21: Produção de textos sobre a água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O próprio autor em 28/03/2018. 

 

● Terra 

 
 

Na figura 5.22 é apresentada uma organização na produção de texto sobre o solo. 
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Figura 5.22: Produção de textos sobre o solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: O próprio autor em 28/03/2018. 

 
 

● Fogo 

 
A figura 5.23 apresenta uma organização na produção dos textos desenvolvidos pelos 

alunos sobre o tema fogo. 
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Figura 5.23: Produção de textos sobre o fogo. 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Fonte: O próprio autor em 28/03/2018. 

 
 

● Ar 

 
 

Na figura 5.24 é apresentada uma organização na produção do texto sobre o tema Ar: 
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Figura 5.24: Produção de textos sobre o ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O próprio autor em 28/03/2018. 

 

5.7 AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 
 

Em relação à qualidade do conhecimento adquirido foi possível perceber que em sua 

maioria os educandos atingiram o nível esperado de conhecimento sobre os tópicos 

específicos abordados. Como pode ser observado no primeiro encontro os educandos fizeram 

uma produção de texto para demonstrar seu conhecimento prévio e após a abordagem dos 

temas específicos no sexto encontro os alunos escreveram uma produção de texto. E em 

seguida realizamos a pedagogia da roda para que todos pudessem expressar os seus 
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conhecimentos adquiridos em forma de avaliação comparativa, demonstrando sua 

aprendizagem e as conclusões a que chegaram a partir da abordagem dos temas específicos e 

os tópicos que foram surgindo durante sua pesquisa. 

Cabe aqui uma ressalva, que em sua minoria as conclusões não foram alcançadas com 

o mesmo êxito devido às dificuldades que alguns educandos possuem em algumas áreas de 

conhecimento e não atingiram o nível de conhecimento esperado para o tópico estudado, mas 

acreditamos que isso não evidencia o fracasso da metodologia, somente demonstra que a 

generalização de processos educacionais não os torna mais efetivos que outros, pois acima de 

tudo cada educando é um indivíduo. 

Foram avaliadas de forma qualitativa as produções de textos elaboradas no primeiro 

encontro e no sexto encontro, notando quais assuntos foram destacados pelos grupos e se os 

discentes possuíam os conhecimentos prévios. Através desta análise dos textos produzidos 

pelos educandos antes da aplicação do produto educacional, vê-se que eles não possuíam uma 

informação científica sobre os fenômenos naturais envolvidos com os quatro elementos. 

Dentro do tema água foram trabalhados em sala de aula com os alunos do 6° ano, os conceitos 

físicos acerca das mudanças de fase da água, partindo da água no estado líquido passando 

para o estado gasoso através da evaporação e em seguida para o estado líquido novamente 

pela condensação. Os discentes do grupo 1 argumentaram no primeiro encontro de forma 

superficial o assunto sobre a água, sendo que eles apresentaram os seguintes conteúdos: a 

importância da água para os seres vivos em sua alimentação e para se hidratar; a formação dos 

rios ocorrem por meio das águas das chuvas. Percebe-se, porém que após a aplicação das 

atividades e experimentos sobre o elemento água, por exemplo, no sexto encontro eles 

expressaram-se com mais propriedade sobre o assunto, destacando os estados físicos da água, 

como ocorre o ciclo da água em que, neste momento, citaram as mudanças de fases como a 

evaporação e a condensação para formação da chuva. 

Foi trabalhado com as turmas do grupo 2, os tipos de solos, como são formados na 

natureza, o estado físico em que são encontrados, mas também suas aplicações no cotidiano. 

Analisa-se por meio dos textos que os alunos expressaram-se sobre a terra sem se aprofundar 

nas definições, sendo que eles apresentaram os seguintes conteúdos: o tempo de formação do 

planeta Terra, o uso dos tipos de solos para fabricação de objetos (tijolos e vasos), a 

importância do solo para a sobrevivência das plantas. Percebe-se, porém que após a aplicação 

das atividades e experimentos sobre o elemento terra, por exemplo, argumentaram com mais 

coerência sobre o assunto, apresentando como ocorre a formação dos solos, suas 

propriedades, composição e os tipos de solos (argiloso e arenoso). 
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No tema fogo, foram abordados os conceitos sobre o triângulo do fogo, calor 

específico da água ao absorver calor, definição dos pontos de fulgor, pontos de combustão e 

temperatura de ignição. Os educandos do grupo 3 apresentavam um bom conhecimento sobre 

o tema gerador, sendo que comentaram baseados na história do surgimento do fogo e 

exemplificaram um dos elementos necessários para gerar o fogo, que são os combustíveis 

gasolina e álcool e apresentaram um forma de extinguir o fogo pelo método do resfriamento 

através da água. Após a explanação do conteúdo e experimentos, os discentes acrescentaram 

aos seus conhecimentos prévios, como também nos textos as definições dos pontos e 

temperatura importantes do fogo (ponto de ignição e ponto de fulgor). 

No tema ar, foi trabalhado acerca da pressão atmosférica, investigado a possibilidade 

da pressão atmosférica equilibrar uma coluna de água em um copo e as suas influências no 

cotidiano. Ao analisar os textos produzidos pelo grupo 4 no primeiro encontro, observa-se que 

os alunos tinham uma definição equivocada da definição de pressão atmosférica, que segundo 

eles a pressão atmosférica seria maior em lugares mais altos, sendo diretamente proporcional. 

Através dos estudos e experimentos feitos em sala de aula, nota-se por meio dos textos 

produzidos no último encontro que os alunos compreenderam como ocorrem a formação do 

ar, seus componentes e que a pressão atmosférica é maior em lugares mais baixos. 

Libâneo (1994, p.87) defende que os processos de ensino e aprendizagem escolar tem 

um vínculo direto com o meio social que os alunos vivem e circunscrevem não só as 

condições de vida, mas também a sua relação com a escola, estudo, percepção e compreensão 

das disciplinas. Para ele, a consolidação dos conhecimentos depende do significado que eles 

carregam em relação à experiência social das crianças e jovens na família, no meio social, no 

trabalho. Com isso definimos que a aprendizagem do indivíduo tem mera correlação de que a 

criança carrega em relação à família e meio social em que está inserida. 

A Física, enquanto conhecimento científico tem por objetivo descobrir e explicar 

fenômenos naturais organiza e sintetiza o conhecimento obtido pela realização de 

experimentos em teorias continuamente debatidas, modificadas e validadas por toda 

comunidade científica. As teorias sinalizam aos cientistas quais fenômenos e problemas 

investigar e os métodos empregados nos experimentos. Assim, as teorias apresentam-se como 

um conjunto de afirmações, hipóteses e metodologias fortemente articuladas. 

No entanto, é perceptível que as teorias científicas, por sua complexidade e alto nível 

de abstração, não são passíveis de comunicação direta aos alunos de ensino fundamental. São 

grandes sínteses, distantes das ideias de senso comum oriundas da observação empírica da 

realidade dos alunos. Isso faz com que o ensino de Física requeira adequação e seleção dos 
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conteúdos, pois não é mesmo possível envolver os alunos dos ciclos do Ensino Fundamental 

no conjunto de conhecimentos científicos acumulados historicamente e expressos em várias 

fórmulas abstratas. 

Isso decorre do fato de que a abordagem dos conhecimentos por meio de definições e 

classificações estanques, aquelas que apenas devem ser decoradas pelo estudante contraria as 

principais concepções de aprendizagem humana. A exemplo disso temos as críticas a este 

modelo de ensino/aprendizagem existentes no documento de Introdução aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, justamente pelo fato de que este modelo tradicional se afasta de 

metodologias que a consideram a aprendizagem como resultado da construção de significados 

pelo sujeito da aprendizagem. As novas metodologias preconizadas no documento consideram 

que quando há aprendizagem significativa, a memorização de conteúdos debatidos e 

compreendidos pelo estudante é completamente diferente daquela que se reduz à mera 

repetição automática de textos cobrada em situação de prova. 

Sob as novas perspectivas e metodologias do ensino de Física, destaca-se como 

procedimento a importância da realização de experimentos em sala de aula. Considera-se que 

os diferentes métodos ativos, com a utilização de observações, experimentação, jogos, 

diferentes fontes textuais para obter e comparar informações, por exemplo, despertam o 

interesse dos estudantes pelos conteúdos e conferem sentidos à natureza e à ciência que não 

são possíveis ao se estudar os conteúdos relacionados à disciplina apenas por um livro. 

A realização desses procedimentos vai ao encontro dos ensinamentos de Piaget. Foi 

Piaget que estudou a evolução da inteligência da criança em etapas divididas por idades os 

quais são sequenciais, com isso, a Física sendo introduzida durante o ensino fundamental, a 

cada estágio de acordo com os estudos de Piaget, irá progredir o seu pensamento e obter 

novas habilidades, que em consequência quando estiver no último estágio o operatório- 

formal, a criança terá desenvolvido raciocínio, linguagem e escrita científica, que conquistou 

durante as etapas de sua evolução do conhecimento, preparando-a para a complexidade do 

conhecimento da disciplina no Ensino Médio. 

Assim, as práticas educativas associadas ao construtivismo no Ensino de Física,  

devem apresentar inovações, tendo como base fundamental defender que tanto aprender como 

ensinar implicam em construir novos conhecimentos. Cabendo ao professor descobrir novas 

formas que visem possibilitar aos seus alunos adquirirem novos significados. Para isso tem se 

que levar em consideração experiências e conhecimentos que fazem parte do capital cultural 

da sociedade da qual o aluno participa, pois é a partir deles que as práticas pedagógicas se 

desenvolvem, criando um perfil inovador para que o ensino e a aprendizagem consigam 
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encarar os problemas existentes na educação. 

O Construtivismo implica em introduzir na prática docente atividades nas quais os 

estudantes manipulem, explorem, interajam com materiais concretos, ao invés de somente se 

dedicar a aulas expositivas e leituras de textos. Além disso, o aprendizado depende, acima de 

tudo, de uma motivação saudável dos estudantes, sem a qual o esforço pode ficar 

condicionado a estímulos externos, tais como notas, que precisam ser constantemente 

reforçados. Assim a “Física, por tratar de fenômenos básicos da natureza, permite a 

manipulação independente e a descoberta de soluções próprias aos problemas propostos, e é, 

então, um ótimo meio de se desenvolver a curiosidade, o espírito crítico e a auto-estima”. 

(SCHROEDER, 2006, p.23). 
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6.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A partir do que foi desenvolvido no decorrer dos seis encontros e diante dos temas 

abordados nesta pesquisa, pode-se levar a um questionamento, o por que dos estudantes do 

Ensino Fundamental II não estudam conteúdos de Física? Tendo em vista que os mesmos já 

possuem capacidades cognitivas de assimilar e compreender o que lhes são transmitidos na 

faixa etária em que se encontram isso não se justifica. Para Ostermann e Moreira (1990, p. 9) 

as crianças desenvolvem ideias e crenças sobre o mundo físico bem antes de serem 

formalmente ensinadas na escola. 

Percebe se que os estudantes estão necessitando de estímulos para aprenderem a 

disciplina de Física, com uma aprendizagem significativa e utilizando o método construtivista, 

possibilitando que os mesmos desenvolvam o conhecimento a partir do que já sabem 

previamente e utilizando exemplos práticos de seu cotidiano, pois assim eles compreenderão a 

importância de estudar os fenômenos físicos, sendo possível compreendê-los desde cedo. 

Dessa forma, quando estes alunos chegarem ao Ensino Médio já iniciaram sua 

aprendizagem desenvolvendo os elementos subsunçores10 necessários ao conhecimento físico, 

tornando mais fácil entender os conteúdos, uma vez que já possuem uma estrutura cognitiva 

sólida preexistente em sua formação escolar. 

Porém, para que se ponha em prática a ideia da Física no Ensino Fundamental, será 

necessário uma qualificação ou aperfeiçoamento aos docentes de Ciências para que os 

mesmos não sintam dificuldades em trabalharem os conteúdos específicos deste campo de 

conhecimento em sala de aula e, sobretudo, também sejam capazes de uma abordagem 

multidisciplinar, uma vez que a transdisciplinaridade exige o alargamento de fontes de saberes 

e consultas para um melhor preparo de aulas e experiências a serem realizadas no ambiente 

escolar. 

Diante dessa pesquisa define se o estudo da Física no ensino fundamental é defendido 

pelos pesquisadores como sendo necessário para a formação da consciência crítica da criança 

diante das descobertas dos processos tecnológicos presentes no cotidiano das mesmas. O tipo 

de ensino proposto neste trabalho não requer que os professores tenham domínio da Física, 

como no Ensino Médio, mas sim do tipo de atividades e práticas propostas. É necessário, 

então, que esses professores possam ser preparados para o exercício dessas práticas de ensino 

de maneira consistente e eficaz 

 

10 que funcionam como ancora para uma nova aprendizagem. 
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A inclusão do ensino de Física no Ensino Fundamental vai além de qualquer aspecto 

utilitário. Obviamente, é importante que as crianças comecem a construir conceitos físicos 

desde cedo e consigam, quando já no Ensino Médio, explorar aspectos mais formais desses 

conceitos para também aplicá-los à Química e à Biologia. 

Também 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. 

Através dos resultados obtidos nessa pesquisa percebemos que o ensino de Ciências é 

oportuno não só porque a Ciência é um componente importantíssimo da nossa cultura, más 

sim porque acima de tudo, a natureza da atividade científica a torna uma ferramenta com 

características únicas para o desenvolvimento de habilidades essenciais a qualquer cidadão: as 

habilidades cognitivas e afetivas necessárias para aprender. A Física, nesse contexto, é um dos 

mais produtivo dos ramos da Ciência por possibilitar a exploração e manipulação direta dos 

materiais por parte das crianças. 

Nesse sentido, é fundamental ensinar conceitos físicos desde as mais tenras idades, 

para assim propiciar ao aluno a possibilidade de poder participar de forma crítica e atuante no 

mundo em que ele está inserido. Nesta perspectiva prevista do pesquisador, as crianças 

envolvidas realmente passaram por descobertas que as motivaram o que se pode observar 

pelas suas respostas. Através da utilização de atividades experimentais simples aplicadas  

nesta pesquisa, pode ser verificado o potencial dos alunos em aprender conceitos de Física, e 

trabalhar a interdisciplinaridade. Além disto, os resultados das atividades feitas em sala 

mostraram o quanto pode ser produtivo e prazeroso o processo de ensino e aprendizagem dos 

conceitos físicos. 

No experimento realizado, embora os alunos apresentassem algumas dificuldades na 

escrita, é notório o grande número de alunos expondo suas ideias, e apesar de que as 

produções se mostrarem simples, algumas confusas também, ficou evidente o interesse de 

cada aluno em elaborar e criar estratégias para solucionar os problemas e chegar a uma 

resposta, obviamente em uma linguagem adequada a seus processos e estruturas cognitivas. 

Neste trabalho, os alunos demonstraram ser capazes de tomar decisões, argumentar, 

praticar e chegar a conclusões, que são o início da construção do seu conhecimento científico, 

o que leva a crer que o método empregado estimulou o crescimento do interesse pela ciência. 

Com relação à análise qualitativa dos dados, esse trabalho trouxe resultados 
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satisfatórios, como o envolvimento da turma, interesse na aprendizagem do conteúdo, 

motivação com relação aos conceitos abordados, além do grande interesse em resolver a 

questão proposta. 

Apesar de que essa pesquisa tenha demonstrado que a metodologia utilizada exige 

tempo e se constitui em um processo trabalhoso, a aplicação destes produtos mostrou que 

trabalhando com conceitos científicos no Ensino Fundamental aproveitando o conhecimento 

prévio do aluno e, além disso, trabalhando a interdisciplinaridade, tudo isso somado acabou 

gerando aulas com aprendizagem significativa e um processo de ensino-aprendizagem mais 

dinâmico. Os resultados obtidos evidenciaram isto porque o trabalho pedagógico tem que ser 

feito no sentido de estimular a curiosidade do aluno e ao, mesmo tempo, proporcionar aulas 

mais dinâmicas para despertar interesse no mesmo e melhorar seu conhecimento. 

Além disto, nesta pesquisa ficou claro que os professores do Ensino Fundamental 

podem usar sua criatividade para dinamizar as aulas no contexto do ensino das ciências da 

natureza, pois é sabido que as dificuldades encontradas pelos professores dessas séries em 

trabalhar esses conteúdos, decorrentes da especificidade dos temas abordados dificultam seu 

entendimento. Por falta de compreensão ou má formação, ou mesmo por falta de domínio dos 

conteúdos abordados, pode-se considerar que este é um fator deficitário no ensino de física. 

Os PCNs, no que diz respeito à área de Ciências Naturais propõem inúmeros 

conteúdos de Física, tanto no Ensino Fundamental I quanto no Ensino Fundamental II. Em 

geral, são os mesmos conteúdos estudados no Ensino Médio, porém inseridos em temas 

(eixos) interdisciplinares, para que sejam trabalhados de forma diferenciada abranjendo mais 

disciplinas adequando tanto a estrutura cognitiva dos alunos quanto a formação dos 

professores dos anos iniciais. 

De acordo com as sugestões dos PCNs, os assuntos de Física ocupam lugares 

importantes no aprendizado dos alunos, principalmente no que diz respeito ao funcionamento 

de recursos tecnológicos e ao comportamento da natureza. 

Por fim, o professor deve ser parte principal deste processo, pois nele assume o papel 

na qual o ensino de Ciência deixa de ser apenas teórico e passa a ser oriundo da prática 

quando então as experiências tornam-se fundamentais. Para que quando os alunos chegarem 

ao ensino médio, não estejam condicionados a meras fórmulas que não fazem sentido algum, 

para que assim não possam perpetuar as dificuldades e a aversão à física. 

Portanto, após todas observações essa proposta mostrou que: existem alternativas para 

ensinar física no ensino fundamental, utilizando o construtivismo e a multidisciplinaridade 

partindo do conhecimento prévio do aluno através do uso de atividades práticas. 
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Nunca deve apresentar nenhum tipo de 

fórmula ou definição sobre o tema nessa aula, 

assim como não utilizar o livro didático. 

Quando o aluno construir suas experiências práticas 
do ensino de fisica para os temas geradores 

identificados sempre utilize material concreto. 

Sempre que trabalhar essa metodologia de 
ensino usar o construtivismo de forma 
transversal e multidisciplinar. 

Durante a aplicação seja sempre um 
mediador ou orientador nunca impor suas 
regras como um professor tradicional. 



 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÕES PEDAGÓGICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A escolha desta metodologia deu-se devido à 
falta de compreensão dos alunos dos fenômenos 
fisicos existentes em seu cotidiano e pela necessidade de 
contribuir para a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

 

 
O aluno é o ator principal nesse método de ensino, 
não interfira em seu raciocínio 

 

 
Durante a discursão dos resultados da pesquisa sempre 

fazer reconsiderações construtivas para despertar no aluno o 

alto estima para abordagem de uma nova pesquisa. 
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Esse caderno pedagógico tem um mecanismo de 
aplicação com o propósito para despertar a vocação 
cientifica nos alunos e incentivar a formação de 
novos pesquisadores. 



 

 

Esse caderno foi construído com experiência práticas do ensino de física 

utilizando o conhecimento prévio do aluno com bases construtivistas 

apresentados por Piaget (1982), onde o mesmo considera-se que o saber está 

relacionado ao desenvolvimento intelectual da criança através de estágios de 

desenvolvimento. Assim, as aprendizagens serão construídas por meio de 

estímulos recebidos pelo meio onde se vive, sendo este um processo contínuo 

no qual a criança assimila as informações da realidade exterior e acomoda esta 

realidade à medida que ela vai interagindo com seu cotidiano. Através dessa 

metodologias foram trabalhados os quatros elementos iniciais da natureza como 

temas geradores: Água, terra, fogo e ar. Os temas abordados para construção 

desse caderno foram aplicados de forma transversal entre as disciplinas que 

abordaram o conteúdo, para que estas sirvam de suporte instrucional aos 

professores durante as aulas práticas de Física. Pois, as aulas práticas, 

expositivas e demonstrativas são estratégias de ensino muito eficazes que 

contribuem bastante para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Essa 

metodologia de ensino foi desenvolvida através de seis encontros como estão 

relacionados na figura a seguir. 
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1º Encontro: Identificar as concepções sobre o tema. 
Nesta etapa será apresentado ao aluno a proposta da pesquisa. 

2º  Encontro: Pontos-chave sobre o tema. 
Momento que os alunos irão selecionar quais os 

pontos principais do tema a ser discutido 

3º Encontro: Pesquisa sobre os pontos chaves. 

Essa etapa é o momento em que os alunos irão socializar os 

pontos chaves com as disciplinas (matéria) a ser aplicada. 

4 º E n c o n t r o : r e fl e t i n d o o s d a d. o s 

práticas e experimentais dos temas abordados. 

Nessa etapa os alunos irão desenvolver as atividades 

s o b r e 

5º Encontro: refletindo os resultados. 

Nessa etapa os alunos vão apresentar suas atividades 

e experimento para testar suas conclusões. 

E s s a m e t o d o l o g i a d e e n s i n o f o i d e s e n v o l v i d a 
através de seis encontros como estão relacionados a seguir: 
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6º Encontro: socialização dos resultados. 

Nessa etapa será o momento da socialização dos alunos para 

apresentarem suas conclusões sobre o tema específico abordado para que o 

professor possa ter oportunidade de analisar e avaliar o desenvolvimento da 

pesquisa feita pelos alunos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar a pesquisa verifique a variação na idades dos seus alunos, 

porque em determinadas tarefas cognitivas não dominadas mostram que a 

maioria de nós temos uma ampla variação de desempenho, de modo que 

podemos ser otimamente capazes de fazer, que difere do realmente fazermos, em 

grande parte do tempo. 

Este caderno foi construído a partir da aplicação dos temas que são: Os 

quatros elementos iniciais da natureza: Água, Terra, Fogo e Ar. Utilizando o 

conhecimento prévio do aluno com bases construtivistas apresentados por Piaget 

(1982), onde o mesmo considera-se que o saber está relacionado ao 

desenvolvimento intelectual da criança através de estágios de desenvolvimento. 

Assim, as aprendizagens são construídas por meio de estímulos recebidos pelo 

meio onde se vive, sendo este um processo contínuo, no qual a criança assimila 

as informações da realidade exterior e acomoda essa realidade à medida que ela 

vai interagindo com seu cotidiano. 
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Costruindo a proposta 

Primeiro Encontro: Identificação das concepções sobre o tema 

 

 

 

 
O objetivo deste primeiro encontro deve ser despertar nos alunos a 

“observação da realidade” sobre os temas de estudos dos quatro elementos: 

Água, Ar, Terra e Fogo para extrair deles suas concepções sobre o assunto. 

 

Neste momento o professor deve definir os conteúdos de física a serem 

trabalhados durante a pesquisa envolvenod os quatro elementos. Exemplos 

de tema relacionados aos 4 elementos. 

 
SEGUE SUGESTÕES DE CONTÉUDOS A SEREM TRABALHADOS: 

 
Água: 

Definição de Água. 

Mudanças de fases: Fenômenos físicos relacionados a água. 

a) Fases da matéria: Mudanças de fases, vaporização e condensação. 

b) Produção de energia elétrica por energia gravitacional de queda d´água. 

 
 

Terra: 

Definição de Terra. 

Fenômenos físicos relacionados a terra. 

a) Movimento dos planetas. 

b) Geocentrismo e Heliocentrismo. 

 

Fogo: 

Definição de Fogo. 

Fenômenos físicos relacionados ao fogo. 

a) Calor. 

b) Plasma. 
 

Ar: 

Definição de Ar. 

Fenômenos físicos relacionados ao ar. 

a) Pressão exercida por gases nas paredes de um recipiente. 

b) Pressão atmosférica. 

c) Pressão de gases. 
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A aula será iniciada com apresentação aos alunos da proposta 

pedagógica para cada elemento. 

Após o professor deve organizar os alunos em grupo, esses grupos serão os 

mesmos em todos os encontros para tratar os temas dos quatro elementos. Para 

cada elemento estudado o grupo apresenta os resultados que foram alcançados. 



 

 
 
 
 

O objetivo deste encontro deve ser eleger os pontos-chaves que serão 

estudados sobre cada tema e sobre os fenômenos físicos relacionados a cada 

um deles. 
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Terceiro Encontro: Identificação das áreas 

de conhecimento sobre os pontos-chaves 

 
Neste encontro o objetivo é identificar quais áreas do conhecimento 

(disciplinas) serão utilizados como campo de estudo dos pontos-chaves 

relacionadas aos quatro elementos. O encontro inicia a terceira etapa dos 

fenômenos físicos em busca dos temas específicos relacionados aos temas 

abordados. O professor deve começar um breve diálogo reflexivo com os 

alunos sobre as aulas anteriores pedindo para verificar suas anotações, em 

seguida deve questioná-los sobre como procederão para pesquisar os 

“pontos-chaves” que elegeram, os alunos devem ser orientados a observar 

quais parâmetros. 
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Quarto Encontro: Refletindo sobre os dados 
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Quinto Encontro: Realizando os experimentos 

 
 

Neste encontro os alunos irão verificar se os experimentos realizados 

nesta etapa que atestarão ou não suas conclusões da aula anterior. Nessa 

etapa o professor deve agir como um mediador questionador, observando 

e incentivando os grupos nas suas experimentações, caso perceba a 

necessidade deve interferir no raciocínio dos grupos de forma indireta, 

através de questionamentos que levem o grupo a observar seus erros. 

Esses questionamentos não devem soar de forma impositiva ou de 

reprovação e sim como questionamentos reflexivos, que permitam aos 

grupos perceberem seus erros sem a necessidade do professor aponta-los. 
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Sexto Encontro: Socialização dos resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

AVALIAÇÃO 

DICAS PEDAGÓGICAS 
 
 
 

 

Para a avaliação sugerimos a avaliação em forma de produção de texto 

comparativa e em seguida a pedagogia da roda, que consiste em realizar uma 

roda com os alunos para construir um processo de autoavaliação das atividades 

realizadas. 
 
 
 
 

Em seguida o pesquisador fez as considerações finais fazendo uma 

abordagem acerca dos temas de física citados no início da pesquisa que não foram 

enfatizados pelos alunos. 
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Nesse encontro os grupos apresentarão suas conclusões sobre o tema 

especifico em forma de avaliação comparativa para que o professor possa ter a 

oportunidade de analisar o desenvolvimento dos trabalhos desde o primeiro 

encontro utilizando as anotações que os grupos fizeram e comparando com o 

resultado apresentado. 

Avaliação comparativa pode ser através de uma produção de texto ou 

pedagogia da roda. É interessante que todos participem mesmo que não tenham 

chegado às mesmas conclusões, pois podem surgir novas divergências de 

dados e não chegando a nenhuma classificação assim como sanar alguma 

dúvida que tenha ficado em seus dados. 
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