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RESUMO 

 

O processo de ensino de Ciências ou de Física na Educação Básica tem apresentado vários 

problemas. Visando minimizar alguns destes problemas, foi desenvolvida esta dissertação no 

Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, com o objetivo de construir uma 

sequência didática voltada à organização de feiras de ciências em fases, tomando-se por base 

o conceito freireano de tema gerador e a Teoria da Aprendizagem Significativa, de David 

Ausubel. O produto educacional foi desenvolvido e aplicado em uma escola de ensino médio 

da cidade de Cacoal/RO pelo autor deste trabalho que é um professor estadual. Como 

resultado, a sequência didática apresenta seis fases, a saber: escolha do tema gerador, 

verificação dos subsunçores (os conhecimentos prévios), ancoragem (exposição a novos 

conhecimentos), concretização (confecção e forma de expor o aprendizado), exposição (que é 

a apresentação do que fora aprendido) e a reavaliação (verificar se houve ganho ou não de 

aprendizagem). A partir desta organização em fases, entende-se que há uma contribuição do 

trabalho quanto a uma mudança conceitual sobre feira de ciências, que deixa de ser entendida 

apenas como um dia na escola e passa a ser concebida como um processo pedagógico, que 

não somente promove o desenvolvimento de aprendizagens significativas como também 

trabalha com temas relacionados ao contexto social em que a escola está inserida. Espera-se 

que os resultados obtidos desse trabalho possam contribuir para inovações no processo de 

ensino-aprendizagem, fornecendo uma proposta de metodologia de ensino usando a feria de 

ciencias a professores que trabalham com o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental, ou 

mesmo que trabalham com o ensino de Física, Química, Biologia e outros componentes 

curriculares no Ensino Médio. 

 

Palavras-chave: Feira de Ciências, Aprendizagem significativa, Tema gerador, Metodologia 

de ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The process of teaching Science or Physics in Basic Education has presented several 

problems. In order to minimize some of these problems, this dissertation was developed in the 

National Professional Master's Degree in Physics Teaching, with the objective of constructing 

a didactic sequence focused on the organization of science fairs in phases, based on the 

Freirean concept of generating theme and Theory of Significant Learning, by David Ausubel. 

The educational product was developed and applied in a high school of the city of Cacoal / 

RO by the author of this work that is a state professor. As a result, the didactic sequence has 

six phases, namely: choice of the generating theme, verification of subsumers (previous 

knowledge), anchoring (exposure to new knowledge), concretization (preparation and way of 

exposing learning), the presentation of what had been learned) and the re-evaluation (to verify 

if there was learning gain or not). From this organization in phases, it is understood that there 

is a contribution of the work on a conceptual change on science fair, which is no longer 

understood only as a day at school and is conceived as a pedagogical process, which not only 

promotes the development of meaningful learning as well as works with themes related to the 

social context in which the school is inserted. It is hoped that the results obtained from this 

work may contribute to innovations in the teaching-learning process, providing a proposal of 

teaching methodology using the science fair to teachers who work with Science Teaching in 

Elementary Education, or even work with the teaching of Physics, Chemistry, Biology and 

other curricular components in High School. 

 

Keywords: Science Fair, Significant Learning, Generating Theme, Teaching Methodology. 
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  1. INTRODUÇÃO 

 

Foi a partir da leitura de um pequeno livro no ano de 2014 que tudo começou. Nesse 

livro, o autor dialoga sobre um tema pelo qual sempre me interessei e acerca do qual sempre 

fiz indagações: por que dou aula e os alunos não aprendem?; qual é a melhor forma de se 

fazer uma pesquisa?; existe um método para isso ou que funcione? Descobri rapidamente que 

é muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo gratificante conduzir uma pesquisa não apenas por 

conduzir como também por envolver os alunos, uma vez que eles são ativos no processo de 

busca do conhecimento. O autor em questão é Marcos Bagno e o livro é “Pesquisa na Escola: 

o que é, como se faz” (2009). Nessa obra, Bagno comenta que a sua maior indignação é 

quando o professor solicita aos alunos uma pesquisa e coloca as seguintes orientações para o 

trabalho: “Trabalho de pesquisa. Tema: X. Entregar até dia X.” E mais nada. É ou não é 

para se indignar?   

E eu estava a trabalhar assim, indignado pelo resultado. E, afinal, qual professor não 

fica indignado depois de um ano de trabalho, ao saber que seus alunos não aprenderam o que 

ele lhes “ensinou”? Para sanar meus anseios fui ao método tradicional e aos livros e descobri 

que não havia necessidade da “reinvenção da roda”. Até porque outros autores além de 

Marcos Bagno (por exemplo, Paulo Freire, David Ausubel etc.) já tinham relatado esses 

anseios que muitos professores tiveram em suas práticas pedagógicas, portanto, havia o 

conforto de que eu não estava só com as minhas indagações. 

 Para responder a essas perguntas, Bagno propôs uma tarefa árdua: longos meses de 

estudo e aprofundamento, sempre tendo em vista o aluno como protagonista, ou seja, que este 

faça parte das decisões, das pesquisas a serem feitas na escolha e no planejamento, entre 

outros. 

 Pretende-se pesquisar atuais formas de organização de uma feira de ciências ou de 

conhecimentos em uma escola pública, situada no município de Cacoal/RO e, a partir daí, 

propor como produto educacional uma sequência didático-pedagógica para organização de 

uma feira de ciências com estudantes do Ensino Médio, com destaque para os fundamentos 

teóricos e epistemológicos que tal organização exige.  

Assim, surge a seguinte problemática: Como integrar as dimensões teóricas e práticas 

no ensino de ciências por meio da feira de ciências? 

Para responde-la : Desenvolver um produto educacional que possibilite a integração 

do ensino de ciências a partir da feira.  
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Este objetivo geral se desdobra em objetivos específicos, que são: Analisar as atuais 

propostas oficiais de ensino de ciências (o que ensinar e como deve ser feito); Pesquisar as 

concepções previa de professores e alunos sobre feira de ciências, Elaborar uma sequencia 

didática que oriente a organização da feira de ciências integrando as dimensões teóricas e 

práticas do ensino, com a participação ativa dos estudantes. 

Como fundamentação teórica para o desenvolvimento do produto educacional 

proposto nesta dissertação, buscou-se explorar, entre outros, os seguintes conceitos: tema 

gerador, aprendizagem significativa, conhecimentos prévios e subsunçores. Assim, as duas 

principais referências serão os autores Paulo Freire e David Ausubel, não se limitando, 

todavia, apenas a estes autores.  

Há décadas o ensino de ciências tem sofrido poucos avanços, cabe a tarefa de 

encontrar um caminho que amenize esta realidade, vale aqui ressaltar que a situação exige 

mudanças abruptas, mas, ao mesmo tempo de fácil compreensão pois o intuito é e sempre foi 

a aprendizagem. 

 No capítulo 2 discutir-se-á o referencial teórico no qual se baseou a presente pesquisa, 

serão apresentados como teóricos principais Paulo Freire e David Ausubel. No capítulo 3 

mostra os conceitos físicos empregados nesse trabalho. O capítulo 4 apresenta o produto 

educacional e sua metodologia. No capítulo 5 será apresentada a aplicação do produto suas 

dificuldades assim também como o passo a passo da construção da feira de ciências adotando 

o método proposto. O capítulo 6 descreve a avaliação do produto apresenta a proposta e 

discute os resultados. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo discutir-se-á o conceito geral de ciências como também as teorias de 

aprendizagens podem influenciar na didática do profissional da educação, assim também 

como dar embasamento teórico metodológico a construção de uma sequência didática. 

2.1 Definição de ciência  

Haverá uma visão “válida” desvinculada do meio, destituída de convencionalismos, 

concepções associadas ao que se percebe? O pensamento e a racionalidade realmente andam 

juntos? Existe uma visão cumulativa no estudo das ciências? 

Para responder a essas e outras indagações delas decorrentes, procura-se definir 

como se encara a ciência, qual a parte histórica e sua relevância para os dias atuais. Como é 

feito e como se dá o estudo de ciências na escola hoje? 

A busca de conhecimento vem se acentuando cada vez mais, pois no presente século 

aprimoram-se metodologias e formas de se “conhecer” e assim a própria ciência sofre 

rupturas em seus conceitos. Alegações de séculos anteriores hoje não fazem sentido, como, 

por exemplo, “movimento dos planetas em epicentros”, a ideia de que a Terra seria “o centro 

do universo”, modelo de Ptolomeu (90-168 d.C.) que perdurou até o século XV, quando foi 

contestado por Nicolau Copérnico (1473-1543 d.C.). Esse é só um exemplo das rupturas feitas 

com a expansão das ciências. Tais mudanças estiveram presentes em todos os campos da 

sociedade. 

De fato, em muito se alargou a compreensão ao se analisarem os avanços e a 

expansão das fronteiras para o macro e micro, no universo. 

Afinal, hoje vivemos um tempo mais avançado de conhecimentos sobre o universo: 

  

[...] mas o que motiva a realização de estudos em níveis tão profundos é, 

simplesmente, porque nós podemos. Assim como a astronomia e a biologia 

floresceram no século 17 graças ao telescópio e ao microscópio, hoje é possível 

desbravar as fronteiras mais longínquas do micro e do macro porque temos as 
ferramentas necessárias. Os instrumentos tradicionais ficaram bem mais poderosos – 

chegamos à era dos extremely large telescopes (“telescópios extremamente 

grandes”), que têm espelhos de mais de 30 metros e permitem fotografar e catalogar 

o céu inteiro. (CALLEGARI, 2011, p.). 

 

Há na história diversos momentos em que a ciência foi protagonista de novos 

horizontes. Queremos aqui evidenciar um desses momentos, que se dá por volta do ano 1460 
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da Era Cristã, quando na Europa ocorre um fenômeno de expansão do fazer ciência ou, pelo 

menos, da divulgação da mesma. A referência diz respeito às Prensas Gutenberg, marco 

importantíssimo da evolução científica. Naquele tempo, a demora para se produzir um livro 

era de anos e, com essa descoberta, o tempo se reduziu consideravelmente, provocando assim 

uma grande revolução na sociedade da época. Com isso, o fazer científico ou, pelo menos, a 

difusão tinha então encontrado um viés social, pois o entendimento e a interpretação 

deixariam de ser privilégio de um grupo seleto, passando a estar ao alcance de pessoas tidas 

como leigas:  

 

Para o clero, a tipografia causou problemas porque o novo meio de comunicação 

permitiu que gente comum estudasse os textos religiosos por sua própria conta e não 

dependesse daquilo que as autoridades lhe dissessem. Sapateiros, tintureiros, 

pedreiros e donas de casa, todos alegaram o direito de interpretar as Escrituras. 

Soberanos também se preocuparam com o espetáculo da gente comum discutindo e 

criticando as ações do governo, especialmente depois que os jornais impressos 

vieram à luz no início do século XVII. A invenção da imprensa também ensejou 

problemas aos estudiosos em geral, a qualquer um que estivesse em busca de 

informação. Na Idade Média os estudiosos padeciam da falta de livros. No século 
XVI, por outro lado, o número de livros em circulação era grande o suficiente para 

criar problemas de “retenção da informação” e “administração da informação”, 

também típicos na era da VYGOTSKY. Em 1500, havia cerca de 13 milhões de 

livros em circulação na Europa. (BURKE, 2000, p. 14) 

 

Mas como se faz ciência na escola? Quais as informações se disponibilizam e como 

são administradas em sala de aula? Existe alguma prioridade? Há orientações governamentais 

nesse sentido? 

Essas são algumas das perguntas que procuramos responder neste tópico. 

A escola considera que tipo de ciência como relevante? O livro didático, ao tratar de 

ciência, faz uma transposição didático-pedagógica? Deste fazer científico, o que fica 

evidenciado? A experimentação é protagonista? 

Uma mudança na postura pedagógica é observada. Fagundes (2016) descreve a 

prática de professor pesquisador, argumenta sobre a metodologia chamada pesquisa-ação. A 

terminologia nomeia um movimento de professores ingleses, na década de 1960, que estavam 

alterando o currículo no contexto escolar, impulsionando a pesquisa-ação em educação.  

O objetivo dessa proposta educacional era tornar os conteúdos mais interessantes 

para os alunos.  

 

Tal alteração partia da preocupação quanto à pertinência dos conteúdos escolares à 

vida dos alunos, de maneira que seus estudos não fossem tomados como algo 
desinteressante. Foi um processo em que os professores assumiram sua prática como 

local de construção de hipóteses sobre o modo mais adequado de levar seus alunos a 

interessarem-se pelos saberes veiculados pela escola e que, uma vez comprovadas, 

poderia levar à construção de uma teoria curricular. (FAGUNDES, 2016, p.) 
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 Os saberes, ao serem estudados, devem estar em consonância com os anseios dos 

alunos. Isso pode ser feito observando-se a convergência das ciências ou o fazer científico 

como algo não distante da vida deles e sim como algo que esteja próximo no seu dia a dia. À 

medida em que esses estudantes passam a intuir os horizontes possíveis, eles irão 

gradativamente adquirindo maior compreensão do processo: 

 
A transposição do conhecimento científico para o conhecimento escolar se dá 

primeiro com a definição da parte que será prioridade absorver. Depois, faz-se um 

apanhado da totalidade do conteúdo científico a fim de mostrar a sua amplitude. 

Essa visão mais ampla precisa ser, no mínimo, projetada para que o aluno perceba 

que o horizonte é bem mais distante, mas que será, aos poucos, apropriado por ele.  

(ALMEIDA, 2007, p. 47) 

 
Mas não devemos confundir ciência e conhecimento, pois nas escolas, quando 

falamos em ciências, é evidenciada a experimentação, assim, a prática experimental muitas 

vezes é uma mera demonstração ou reprodução. O conhecimento, por sua vez, deve 

desmistificar, não podemos ter um pensamento excludente, em que um conhecimento é mais 

relevante que o outro, privilegiando uns em relação a outros. 

Há no campo das ideias a compreensão de que o pensamento do ser humano, pelo 

fato de este ser agente de seu próprio conhecimento, segue leis distintas em que conhecer não 

é igual a perceber. A filosofia, a propósito, apresenta algumas indagações relevantes para o 

estudo: 

 

[...] os filósofos se deram conta de que nosso pensamento parece seguir certas leis 

ou regras para conhecer as coisas e que há uma diferença entre perceber e pensar. 

Pensamos a partir do que percebemos ou pensamos negando o que percebemos? O 

pensamento continua, nega ou corrige a percepção? O modo como os seres nos 

aparecem é o modo como os seres realmente são? (CHAUI, 2000, p. 139) 

 

Impulsionada pelo “novo” e por novas descobertas, a ciência permeia o campo da 

imaginação e o excede, ficando muitas vezes parecida com magia, tanto que diversos 

programas mostram cientistas trabalhando com fórmulas, fumaça e coisas parecidas. 

 

Essa imagem da ciência como magia aparece, por exemplo, no cinema, quando os 

filmes mostram os laboratórios científicos repletos de objetos incompreensíveis, 

com luzes que acendem e apagam, tubos de onde saem fumaças coloridas, 

exatamente como são mostradas as cavernas ocultas dos magos. [...], assim como 

exibem magos ocultistas como se fossem cientistas. (Idem, p. 316) 

 

Na vida, vemos que as pessoas tendem a sempre associar a ciência com a 

experimentação, mas se pensarmos um pouco há várias teorias tais como o Big Bang que é 

uma teoria impossível de ser reproduzida em laboratório. A observação acaba levando a 
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preconceitos (conceitos prévios) sobre o assunto e, por mais que os pesquisadores não 

queiram deixar se influenciar, somos tendenciosos. 

Vemos que a experimentação é “motor perene” do avanço tecnológico, quando 

consideramos a industrialização ou os avanços nos estudos de ciências. A ciência é um 

produto humano que sofre influências do meio, como no caso das epidemias: quando uma é 

descoberta, rapidamente há quem faça uma intervenção, uma busca para entender como ela se 

comporta, qual é o vetor de contaminação etc. Seguem-se algumas perguntas feitas pelo 

pesquisador em questão: para que e por que estou pesquisando?  

Existem diversos métodos de observações, hipóteses e teorias que definem ciências. 

Entende-se que ciência não é a verdade absoluta e sim um tipo de conhecimento possível, em 

que diversos segmentos se apropriam deste para chegar a uma descoberta, basear suas teorias 

ou até mesmo disponibilizar um novo produto a ser comercializado.  

A ciência em si não está desvinculada do meio acadêmico, em um ambiente escolar 

ela se apresenta como uma das metodologias de ensino de conteúdo. A propósito, Lakatos e 

Marconi apresentam um exemplo com base em uma situação histórica, argumentando sobre o 

conhecimento empírico adquirido na observação e baseado na experiência, e o que a 

Revolução Industrial trouxe como conhecimento, qual é essa evolução. 

 
Desde a Antiguidade, até aos nossos dias, um camponês, mesmo iletrado e/ou 

desprovido de outros conhecimentos, sabe o momento certo da semeadura, a época 

da colheita, a necessidade da utilização de adubos, as providências a serem tomadas 

para a defesa das plantações de ervas daninhas e pragas e o tipo de solo adequado 

para as diferentes culturas. Tem também conhecimento de que o cultivo do mesmo 

tipo, todos os anos, no mesmo local, exaure o solo. Já no período feudal, o sistema 

de cultivo era em faixas: duas cultivadas e uma terceira em repouso, alternando-as 

de ano para ano, nunca cultivando a mesma planta, dois anos seguidos, numa única 

faixa. O início da Revolução Agrícola não se prende ao aparecimento, no Séc. 

XVIII, de melhores arados, enxadas e outros tipos de maquinaria, mas à introdução, 

na segunda metade do Séc. XVII, da cultura do nabo e do trevo, pois seu plantio 
evitava o desperdício de se deixar a terra em pousio: seu cultivo "revitalizava" o 

solo, permitindo utilização constante. Hoje, a agricultura utiliza-se de sementes 

selecionadas, de adubos químicos, de defensivos contra as pragas e tenta-se, até, o 

controle biológico dos insetos daninhos. (LAKATOS e MARCONI, 1995, p.) 

 

Depois de abordar as ciências, faz-se necessário argumentar sobre conhecimento, 

visto que a ciência, em um dos seus muitos ramos de pesquisa, preocupa-se em definir como 

tudo acontece. Assim, buscamos um maior aprofundamento dessas questões a partir da 

pergunta comum no dia a dia: “O que se entende como conhecimento?”. 

Entre várias outras definições, abordamos aqui a ideia platônica, a despeito das 

classificações e de “graus de conhecimento”. Esses, para Platão, mostram que um é mais 

importante que o outro, ou seja, há conhecimento que segundo o filósofo é inferior a outro, 
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existe, portanto, uma escala em que, de acordo com seu pensamento, tudo depende 

principalmente de como tal conhecimento é adquirido e como foi formulado. Platão 

demonstra sua tese em quatro formas distintas, conforme descrito por Chaui (2000) diz: 

 

Platão distingue quatro formas ou graus de conhecimento, que vão do grau inferior 

ao superior: crença, opinião, raciocínio e intuição intelectual. Para ele, os dois 

primeiros graus devem ser afastados da Filosofia – são conhecimentos ilusórios ou 

das aparências, como os dos prisioneiros da caverna – e somente os dois últimos 

devem ser considerados válidos. O raciocínio treina e exercita nosso pensamento, 

preparando-o para uma purificação intelectual que lhe permitirá alcançar uma 
intuição das ideias ou das essências que formam a realidade ou que constituem o ser. 

(CHAUI, 2000, p. 140) 

 

Conforme se pode observar, Platão, um dos maiores expoentes da filosofia antiga, 

deixa claro que chegamos a conhecimentos de diversas formas. Ele se utiliza da diferença 

entre duas principais formas: a sensível e a inteligível. A forma sensível se dá por nosso 

contato com o mundo, pela qual a interação é feita por meio do tato, em que temos as 

aparências ou os vultos daquilo que tende a “ser mais ou não”. Destaca-se aqui um dos mais 

famosos conceitos da obra desse pensador, que é o “Mito da Caverna”: aquilo que é não é 

feito do que se apresenta aparente.  Já a inteligível, é a forma de obter conhecimento de modo 

permanente, inabalável, em que podemos certamente confiar. No mais, ao reafirmar uns e 

excluir outros como forma de conhecer o mundo que nos cerca, Platão deixa clara a visão 

racionalista defendida por ele, sem reservas.  

2.2 Ensino-aprendizagem  

Só podemos tratar de ensino-aprendizagem se considerarmos que o ensino é de 

responsabilidade do professor e a aprendizagem do aluno é o objetivo maior do processo 

educacional. Assim, o ensino-aprendizagem ocorre a partir de uma atitude incentivadora 

tomada pelo professor ao admitir que o aluno “fale”, ou seja, que ele participe da sua 

educação e que exponha seus anseios. Logo, o ponto de cognição é do encontro dessas 

perspectivas, e esse é o tema de partida: o professor, assim, toma uma posição de facilitador e 

mediador da aprendizagem. 

 Por meio de perguntas simples, compreender-se-á o que aqui defendemos: “o que é 

fácil para o meu aluno?”; “o que disso ele já entende ou não entende?”. Quem poderá 

responder a essas perguntas se não exclusivamente o aluno? 
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Durante as aulas não se deve fugir do diálogo, o professor recebe de seus alunos 

muitas informações que vão auxiliá-lo na reelaboração do plano de estudo, ou seja, a posição 

do aluno passa a ser de coparticipante e gerente de sua educação. É necessário, pois, que o 

professor saiba quais os conhecimentos prévios que são dominados pelos alunos. E, para tal, a 

sondagem inicial é importante, partindo-se de perguntas mais gerais e se aproximando de 

perguntas mais complexas ou mais específicas. 

Como o ensino dialoga com a aprendizagem, Weisz (2001, p.) fala que o “diálogo 

entre o professor e o aluno leva a uma diminuição do fracasso escolar”. Assim, podemos 

compreender o que é o conhecimento prévio desse aluno: são as ideias, informações 

representações que sustentam a aprendizagem do aluno sobre um novo tema/conteúdo. 

Disso tratamos em aprendizagem significativa. Como se dá uma aprendizagem? Ou 

como poderemos partir desse pressuposto? O professor deve instigar o aluno a formular 

hipóteses sobre o que ele já sabe ou o que ele acha, mesmo que esta visão seja fragmentada e 

turva. Assim, o professor irá estimular o aluno à participação nessa investigação, trazer o 

aluno para uma posição autônoma, criar dentro de cada aluno o estímulo para a tomada de 

decisão. 

 

O professor deve aumentar o nível de autonomia incentivando o aluno a demonstrar 
aquilo que sabe. Isso é extremamente importante, tornando-se uma técnica 

facilitadora no estudo, a partir de sondagens encontrando o seu nível de cognição. 

Depois, é necessário entender que no processo de aprendizagem precisa haver a 

pergunta acerca de como o educando pensa. É a partir destes conhecimentos que o 

professor fará as intervenções necessárias para o desenvolvimento do aluno. 

(WEISZ, 2001, p.) 

 

 

 É importante que se conheçam os autores da aprendizagem fugindo das repetições, 

indo para a vertente de problematização. 

 Diante disso, o professor fará a intervenção imediatamente ao encontrar incoerências 

ou erros. Pergunta-se, então: o que levou o aluno a errar? Qual o caminho que não condiz com 

o proposto? É necessário que o professor não dê a resposta, ou seja, que ele conduza seus 

alunos à resposta, fazendo assim que haja uma construção do conhecimento, de modo a 

repensar e reestruturar os esquemas mentais dos alunos. O caminho que o professor pode 

tomar é o de quem constrói uma ponte entre o que o aluno já traz com o novo conhecimento a 

ser adquirido. 

Segundo Pérez e García (2001), “[...] os alunos elaboram seus próprios conhecimentos 

a partir da sua experiência prévia e das interações que estabelecem com o professor, com os 

colegas e com o meio” (p. 21).  
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Uma pergunta é: “como eu aprendo?”. É necessária uma nova postura dentro de sala 

de aula, ao partir da problematização. Assim se podem proporcionar formas de pensar mais 

complexas nunca antes exploradas. E, também, com a valorização do erro, já que uma das 

formas de aprender é errando. 

Estamos tratando do diálogo entre o ensino e a aprendizagem, há ainda a necessidade 

da aprendizagem constante do professor, isto é, que ele esteja sempre em formação 

continuada. Há outros fatores relevantes na docência, tais como: a dimensão ética e estética, 

princípios relevantes e que devem ser considerados. Além da prática da convivência, outros 

fatores influenciam o ensino, afinal, este deve ser considerado uma prática social: 

 
O ensino é uma prática social concreta, dinâmica, multidimensional, interativa, 

sempre inédita e imprevisível. É um processo complexo que sofre influência de 

aspectos econômicos, psicológicos, técnicos, culturais, éticos, políticos, afetivos e 

estéticos. (VEIGA, 1992, p. 79) 

 

Por meio de uma feira de ciências, o aluno tem diferentes possibilidades de 

apreender diversos conteúdos, além de conceitos voltados à experimentação. Assim, ele terá 

momentos de praticar, de colocar literalmente a “mão na massa”, levando-o a não esquecer 

mais do que aprendeu. Justifica-se assim a ideia de começarmos a propor que a feira deve ser 

uma investigação, descobrir o novo, contando, para isso, com o apoio do professor. O aluno 

deve ter característica de pesquisador e a sala de aula se transformar num campo vasto a ser 

explorado a cada momento, deixando-se, assim, definitivamente de lado as aulas tidas como 

“tradicionais” e avançando para um pensamento renovado em que a prática está evidenciada 

no processo investigativo. 

Também se deve privilegiar uma metodologia que busque acima de tudo as 

descobertas: 

 

O estudante que vivencia a metodologia da descoberta (investigação) não se 

contenta mais com as aulas meramente expositivas. Ele passa a solicitar de seu 

professor a continuidade do trabalho, como maneira de atender a forma natural de 

aprender. E o indivíduo que aprende fazendo não esquece mais. (NEVES, 

GONSALVES, 1989, p. 241) 

 

Nesta dissertação, defendemos uma distinção entre conhecimento e ciências, 

considerando que o conhecimento se origina de vários modos. Tomamos aqui como exemplo 

o conhecimento empírico, aquele que surge do senso comum. Desse modo, o fazer 

pedagógico não pode estar em descompasso com o conhecimento científico, pois quando 

falamos do conhecimento de ciências evidenciamos os fatos, as construções e as descobertas.  
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Há, nessa perspectiva, a relevante contribuição de pensadores da educação acerca do 

ensino de ciências como um processo de formação dos conceitos: 

 
A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as 

funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não pode ser 

reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às 

tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso 

do signo, ou palavra. (VYGOTSKY, 1991, p. 50). 

 

Defende-se que a educação, no que tange ao ensino de ciências, seja mais dialógica, 

evidenciando as relações entre os envolvidos. A partir dessa perspectiva, o estudante 

começaria no diálogo para chegar às imagens, tendências e ao estudo dos fenômenos. 

 

2.3 Sequências didáticas  

 

Por sequência didática, entende-se um instrumento pedagógico que parte da 

organização do professor. Trata-se de um conjunto de atividades ou de aulas que estabelece 

uma determinada organização interna com seu começo, meio e fim de um conteúdo curricular, 

funcionando como se fosse uma única aula ou crescente, tendo como objetivo alcançar o 

desenvolvimento pedagógico que em uma ou duas aulas é improvável ocorrer, pois a 

assimilação dos conteúdos são intrissecas do próprio educando. Dessa maneira, as diferentes 

partes da sequência tendem a se harmonizar entre si e o estudante pode perceber que houve 

logicidade.  

 A sequência didática é uma construção conjunta, a respeito do aproveitamento e 

viabilidade de uma sequência didática como forma mediadora de um aprendizado e é dividida 

em etapas: A prática da sequência didática busca a interação e participação constante do 

aluno. Em todas as etapas do processo a criança é questionada, é levada a refletir sobre os 

conhecimentos que está adquirindo, sobre a importância das atividades que está realizando 

(RABE, 2012 p.6) 

 Para Zabala (1998), sequências didáticas são um conjunto de atividades desenvolvidas 

e interconectadas. Têm relação entre si, possibilitando que o professor ensine de maneira que 

apresente sentido, razão, coerência e nexo ao trabalho pedagógico. 

 Ainda de acordo com esse autor, ao elaborar uma sequência didática, o professor deve 

questionar se existem atividades: 
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[...] que permitam determinar os conhecimentos prévios que cada aluno tem em 

relação aos novos conteúdos de aprendizagem? Cujos conteúdos são propostos de 

forma que sejam significantes e funcionais para os meninos e as meninas? [...] Que 

representem um desafio alcançável para o aluno, quer dizer, que levam em conta 

suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda necessária, portanto, que 

permitam criar zonas de desenvolvimento proximal e intervir? Que provocam um 

conflito cognitivo e promova a atitude mental do aluno, necessária para que 

estabeleça relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios. Que 

promovam uma atitude favorável, quer dizer, que sejam motivadoras em relação à 

aprendizagem dos novos conteúdos? Que estimulem a autoestima e o autoconceito 
em relação às aprendizagens que se propõe, quer dizer, que o aluno possa sentir que 

em certo grau aprendeu, que seu esforço valeu a pena? Que ajudem o aluno a 

adquirir habilidades relacionadas com o aprender a aprender, que lhe permitam ser 

cada vez mais autônomo em suas aprendizagens?  (ZABALA, 1998, p. 64) 

 

Defendemos aqui a ideia de que uma sequência pode proporcionar ao aluno uma 

construção do processo de aprendizagem significativa. 

2.4 Feira de Ciências 

O nome feira geralmente é usado para definir locais onde são expostos produtos para 

apreciação e venda, na comercialização que se dá ao público. Emprega-se aqui algum esforço 

para definir o que é Feira de Ciências e como acontece em uma comunidade escolar. 

Não obstante as Feiras de Ciências ocorrerem com o intuito de “vender”, expor uma 

ideia, uma pesquisa ou inovação tecnológica, elas acontecem fechadas à comunidade escolar 

ou abertas ao público. Na feira, a motivação primordial é que os alunos exponham suas ideias 

e estudos desenvolvidos ao longo do ano letivo.  

No início dos anos 1950, começa no Brasil um movimento para melhorar o ensino-

aprendizagem de ciências com as feiras. As primeiras das quais se têm notícia datam dessa 

época, quando houve muitos projetos copilados dos Estados Unidos da América e 

traduzidos/aplicados no território brasileiro. 

  

[...] o movimento institucionalizado em prol da melhoria do ensino de ciências 

antecedeu o dos norte-americanos. No início dos anos cinquenta, organizou-se em 

São Paulo, no Instituto Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências – IBECC1, sob a 

liderança de Isaias Raw, um grupo de professores universitários, [...], de modo que 
se aprimorasse a qualidade do ensino superior e, em decorrência, esse influísse no 

processo de desenvolvimento nacional. (KRASILCHIK, 1987, p. 8) 

 

Em documento, divulgado no início deste século XXI, faz-se uma distinção entre 

feira e mostra científica. Busca-se, assim, esclarecer que, após englobar mais disciplinas, 

tentando de forma politizada reunir a maior gama de participantes, a feira sofre influência e 
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alteração na sua denominação. E explica, ainda, que essa necessidade parte da gama de 

disciplinas existentes: 

 

[...] em muitos locais, alterar a denominação do evento, procurando aumentar sua 

amplitude e viabilizar a inclusão de todas as disciplinas do currículo escolar. Assim, 

hoje existe exposição de atividades realizadas por alunos, em muitas disciplinas, 

com a mediação de seus professores, em eventos com variadas denominações, tais 
como: “Feira de Criatividade Estudantil”, “Mostra de Talentos Estudantis”, “Feira 

de Ciências, Artes e Criatividade”, “Mostra da Produção Estudantil”, “Feira de 

Múltiplos Talentos”, “O que produzimos em nossa escola”, “Feira de Ciências e 

Tecnologia”, “Mostra da Produção Científica, Tecnológica e Literária”, “Feira de 

Conhecimentos”, “Feira de Ciência e Cultura”. (BRASIL, 2006, p. 18) 

 

Em tais Feiras de Ciências, dadas como eventos externos que envolvem a 

comunidade, são oportunizados o diálogo e a troca de conhecimento, e ainda a exibição 

desses conhecimentos, tornando-se assim uma socialização do conhecimento produzido.  

 

Feiras de Ciências são eventos sociais, científicos e culturais realizados nas escolas 
ou na comunidade com a intenção de, durante a apresentação dos estudantes, 

oportunizar um diálogo com os visitantes, constituindo-se na oportunidade de 

discussão sobre os conhecimentos, metodologias de pesquisa e criatividade dos 

alunos em todos os aspectos referentes à exibição dos trabalhos. (MANCUSO, 2006, 

p. 20) 

 

A feira se dá por intermédio da relação entre escola e comunidade, definida por meio 

de projetos previamente planejados e executados, e que pode fazer a ponte escola-

comunidade:  

 

A Feira de Ciências é um empreendimento técnico-científico-cultural que se destina 
a estabelecer o inter-relacionamento entre a escola e a comunidade. Oportuniza aos 

alunos demonstrarem, por meio de projetos planejados e executados por eles, a sua 

criatividade, o seu raciocínio lógico, a sua capacidade de pesquisa e seus 

conhecimentos científicos. (MORAIS, 1986, p. 20) 

 

A participação dos alunos e o seu papel transpassam a ideia de apenas uma 

exposição. E isso pode se cristalizar na Feira de Ciências: 

 
[...] Feiras de Ciências são eventos em que os alunos são responsáveis pela 

comunicação de projetos planejados e executados por eles durante o ano letivo. 

Durante o evento, os alunos apresentam trabalhos que lhes tomaram várias horas de 

estudo e investigação, em que buscaram informações, reuniram dados e os 

interpretaram, sistematizando-os para comunicá-los a outros, ou então construíram 

algum artefato tecnológico. Eles vivenciam, desse modo, uma iniciação científica 

junior de forma prática, buscando soluções técnicas e metodológicas para problemas 

que se empenham em resolver. (HARTMANN, ZIMMERMANN, 2009, p. 2) 

 

 

 Para eles, as feiras servem para comunicar projetos executados durante o ano letivo. 

Estes, reunidos de forma sistemática, são como uma comunicação científica. Há, dessa forma, 

a necessidade de tratar o assunto feira não como uma mera exposição, mas sim como um 
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processo que envolve fases para ser executado. E é com essa orientação que propomos 

algumas discussões. 

 Defendemos uma transformação de como encarar Feira de Ciências, que não seja 

apenas um momento, uma mera exposição, mas que se paute em um processo longo de busca 

do conhecimento e que se torne, então, uma metodologia de ensino constituída de várias fases. 

Assim, o dia da “exposição”, comumente entendida como “feira”, torna-se apenas uma das 

fases desse processo. 

 Na realidade, as feiras estão presentes na vida da escola desde o pré-escolar até o 

ensino médio. É possível identificar essa prática, muitas vezes tratada como algo místico ou 

apenas uma apresentação fantástica. Uma feira tal como a descrita não se preocupa com a 

relação entre os conteúdos de sala de aula ou com os conceitos do currículo anual. Também 

não leva em conta algo que promova a integração da sociedade ao seu entorno ou que traga 

explicações ou, até mesmo, que busque melhorar a vida social da comunidade onde a escola 

está inserida. 

 Nesse sentido, valoriza-se o anseio de que a escola se transforme em um local de 

pesquisa não apenas para um dia específico, mas que isso deve permear o trabalho docente ao 

longo do ano letivo, com os conhecimentos saindo, assim, do campo teórico para a práxis 

metodológica. 

 

A realidade presente na vida da escola se transforma no conteúdo de sala de aula e 

na inspiração das pesquisas estudantis, devendo permear a conduta de cada 
professor, ao longo dos bimestres, sem a preocupação de que sejam trabalhos 

produzidos apenas para um evento específico (a feira ou mostra), mas fazendo parte, 

efetivamente, da rotina docente. (MORAIS, 2005, p. 9) 

 

Mas há envolvimento de outras áreas do ensino que não seja apenas ciências? Hoje 

podemos verificar alguns títulos tais como Feira Científica, Feira da Criatividade, Feira do 

Conhecimento, Mostra Literária etc.  

Quando há participação de outras áreas no desenvolvimento em uma Feira de 

Ciências, esta promove mudanças, partindo do conceito de que nenhum conhecimento 

existente está pronto e acabado, que não necessite ser mais explorado. Essa é a proposta de 

envolvimento de todas as disciplinas.  

 

A partir da perspectiva da formação integral dos alunos (sem levar em conta apenas 

o evento Feira de Ciências), é fundamental entender que “educar pela pesquisa” 

torna-se essencial no despertar das vocações dos estudantes, podendo e devendo ser 

estimulado nas salas de aula, em todas as disciplinas. As atividades para Feiras de 

Ciências ou mostras escolares, se houvesse mais pesquisa em sala de aula, seriam 

apenas o terreno propício para a germinação dessas vocações. (BRASIL, 2006, p. 

18) 
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 Por essa razão, seria mais adequado tratar a Feira de Ciências como Mostra Científica, 

já que tratamos de todos os conhecimentos e não apenas de ciências, pois levamos para dentro 

de uma pesquisa o conhecimento histórico, linguístico, físico e matemático, entre outros, no 

desenvolvimento desse tipo de evento. 

2.5 Tema gerador 

Tema gerador é utilizado por Paulo Freire, para definir uma palavra central da qual 

surgira outros e outros termos, chamados de subtemas,  são assim classificados pela sua 

generalidade e abrangência deve conter a possibilidade de relacionar com os mais diversos 

componentes corriculares. 

 Para abordar a ideia de tema gerador, pautamos a nossa pesquisa em obras de Paulo 

Freire, educador brasileiro. Fazemos aqui menção aos livros Pedagogia do Oprimido 

(FREIRE 2002) e Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 1996), em que o autor usa a expressão 

os sujeitos são seres políticos, atento à ideia de que isso é intrínseco ou próprio do sujeito. 

Para entendermos o tema gerador, faz-se necessária uma abordagem no pensamento e na 

forma que Freire entende a sociedade. Partindo das ideias de Karl Marx em relação às 

sociedades de classe, Freire defende que a sociedade é desigual, havendo uma dualidade, isto 

é, a sociedade se distribui numa classe opressora e outra oprimida. Para esclarecer um pouco 

mais: o opressor é aquele que impõe suas ideias, suas regras, seus costumes e sua cultura 

sobre o oprimido, unicamente para manutenção de seus interesses, portanto, ele (o opressor) é 

“desumanizado”. E quem seria o oprimido? Um sofredor que, por sua vez, somente a partir da 

reflexão chega ao reconhecimento do seu estado e que deve, a partir de então, buscar a 

mudança para tornar a sociedade mais humanizada.  

Qual é o embate entre opressor e oprimido? Uma observação que se faz necessária é 

que o oprimido, ao buscar essa mudança, não deve tornar-se o opressor do opressor, mas o 

restaurador das relações humanizadas nesta sociedade. Logo, não se trata de vencer por 

vencer um grupo, mas romper com a desigualdade existente, restaurando a humanidade entre 

eles: 

 

A violência dos opressores que os faz também desumanizados não instaura uma 

outra vocação – a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os 

oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem 

sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma 
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de criá-la, não se sentem idealisticamente opressores, nem se tornam, de fato, 

opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa 

humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. Estes, que 

oprimem, exploram e violentam, em razão de seu poder, não podem ter, neste poder, 

a força de libertação dos oprimidos – libertar-se a si e aos opressores. (FREIRE, 

2006, p. 30) 

 

As pessoas “mais humildes”, simples, tendem a ser mais solícitas quanto às 

informações vindas das classes mais abastadas, e muitas vezes aceitam isso como dogma, 

como verdade absoluta, sem pensar o quão benéfico ou maléfico aquilo é para elas. Assim, a 

proposta revolucionária de Freire é que a partir de uma reflexão dos conteúdos ministrados 

dentro da escola seja possível a libertação. Se isso acontece, a Pedagogia do Oprimido 

termina e passa-se a uma nova era em que vai imperar a Pedagogia dos Homens, que vai 

combater essa alienação permanente, promovendo a construção e busca pela igualdade social. 

Um apotegma de Freire é: “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho; os 

homens libertam-se em comunhão”, logo, as ações e a organização devem andar sempre 

juntas. Será necessário um engajamento dos oprimidos, esse processo de libertação não pode 

ser confundido com ativismo, pois nessa prática se faz necessária uma reflexão para a 

transformação. Ele afirma, a propósito: 

 

(...) Assim como o opressor, para oprimir, precisa de uma teoria da ação opressora, 
os oprimidos, para libertar-se, necessitam igualmente de uma teoria de sua ação. O 

opressor elabora a teoria de sua ação, necessariamente sem o povo, pois que é contra 

ele. O povo, por sua vez, enquanto esmagado e oprimido, introjetando o opressor, 

não pode, sozinho, constituir a teoria de sua ação libertadora. Somente no encontro 

com a liderança revolucionária, na comunhão de ambos, na práxis de ambos, é que 

esta teoria se faz e refaz. (FREIRE, 2006, p. 30) 

 

Passamos agora a tratar de educação bancária, um dos temas mais conhecidos de 

Paulo Freire. Conforme tratado anteriormente, o opressor é aquele que impõe sua cultura, seu 

interesse é como uma doação de “conhecimento” não reflexivo e autoritário, uma espécie de 

colonização. Nesse contexto, é proibido pensar muito, pois a criticidade pode romper com 

este “conhecimento” e o colonizado passar a ver as verdadeiras intenções por trás dessa 

prática. Freire argumenta que uma escola pode ter o papel de opressora.  

E como pode acontecer isso? Quando o professor, apenas com a apostila, livro ou 

outros materiais, se porta como um transmissor e o aluno como ser passivo ou aquele que não 

tem nada em sua cabeça, então será depositado dentro dela aquilo que ele “precisa aprender”. 

Essa educação é associada tão somente a uma transmissão de conteúdo, e nas escolas há uma 

tendência política em valorizar o elitismo; se o professor não entender, não usar a criticidade, 

ele será mero reprodutor de um modelo opressor de educação, então a escola nesse momento 
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torna-se uma instituição opressora. Como mudar isso? Uma das respostas dadas por ele é a 

partir de uma reflexão pedagógica, acabar com o reprodutivismo dentro da sala de aula. Isso 

passa pelo professor como um organizador para gerir o conhecimento não sozinho, mas com o 

auxílio de todos os alunos. 

A respeito do papel do professor e da escola como espaço do conhecimento e a 

tomada de iniciativa, em uma educação emancipadora voltada para e pela vida por meio de 

uma reflexão profunda. Nesse contexto, cabem valores e princípios como o amor e a alegria 

visando fomentar a criatividade: 

 

Neste contexto de impregnação do conhecimento cabe à escola: amar o 

conhecimento como espaço de realização humana, de alegria e de contentamento 

cultural; cabe-lhe selecionar e rever criticamente a informação; formular hipóteses; 

ser criativa e inventiva (inovar); ser provocadora de mensagens e não pura receptora; 

produzir, construir e reconstruir conhecimento elaborado. E mais: numa perspectiva 

emancipadora da educação, a escola tem que fazer tudo isso em favor dos excluídos. 

Não discriminar o pobre. Ela não pode distribuir poder, mas pode construir e 

reconstruir conhecimentos, saber, que é poder. A tecnologia contribui pouco para a 

emancipação dos excluídos se não for associada ao exercício da cidadania. A escola 
deixará de ser “lecionadora” para ser “gestora do conhecimento”. A educação 

tornou-se estratégica para o desenvolvimento. Mas, para isso, não basta modernizá-

la. Será preciso transformá-la profundamente. (GADOTTI, 2001, p. 8) 

 

Assim como é próprio para o peixe o aquário em que o colocaram, para o oprimido é 

próprio o ambiente em que ele está inserido, eis aí a necessidade de um fazer pedagógico 

libertador, e a mudança da realidade atual com escolas “conteudistas” para escolas reflexivas, 

de modo a romper com essa realidade imposta. Para Freire, o conhecimento nunca está pronto 

e acabado, o professor não pode ser um mero transmissor, mas aquele que leva o aluno a um 

fazer pedagógico reflexivo. Ele, se pedir para o sujeito apenas reproduzir, tira do outro a 

criticidade, além do que não proporciona a oportunidade de se refletir sobre determinados 

assuntos e não fazer sínteses com outros tantos conteúdos que se apresentam (FREIRE,1996).  

Logo, buscamos entender Freire quando diz “ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo; os homens se educam entre si mediados pelo mundo”. O que ele quer 

dizer? Se tivermos todas as produções do mundo, tudo o que chamamos de conhecimento no 

meio (de um lado o professor, do outro o aluno), estes se unirão para entenderem juntos, pois 

cada um tem uma percepção da realidade. Mas se optarmos por elevar um e excluir o outro, o 

conhecimento fica pobre, unilateral. 

Mediatizar é, pois, a troca de experiências e informações. Se todo o conhecimento 

está entre o aluno e o professor, os dois são agentes do conhecimento, os dois aprenderão 

entre si e juntos. Logo, o que Freire propõe é que os sujeitos se unam para discutir e 

aprofundar e rediscutir, essa é uma ação reflexiva de ambos em busca do conhecimento, uma 
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relação horizontal. Com isso, valorizam-se as experiências prévias do aluno, a dialogicidade 

será então a ponte entre o professor e o aluno nessa busca do conhecimento 

(GADOTTI,2001). 

O início do diálogo é a busca pelo conteúdo programático. O que vem a ser isso?  

Vale, nesse momento, ouvir o aluno, discutir com ele, à procura de um tema que vai 

gerar outros temas para propiciar o conhecimento. Vale ressaltar que aqui não há uma 

imposição, o professor não chegará com o tema predefinido: “Olha, este é o tema, pesquisem 

sobre isto!”. 

Mas o diálogo irá propiciar um tema que seja amplo, em que, a partir da pesquisa, 

caiba o conteúdo programático, assim, a escola deixa de ser uma escola reiterativa e passa a 

ser pesquisadora. Definição que deixa claro um ganho na aquisição de conhecimento e suas 

relações.  

Nesse processo pedagógico, não se gera apenas o tema, mas a criticidade, o aluno vai 

descaracterizar e romper com conceitos opressores previamente instituídos. O novo conceito 

será mais legítimo, pois passou por uma reflexão, assim a investigação do tema gerador é um 

esforço comum de consciência da realidade e autoconsciência. E tal processo não é mecânico, 

pois, por ele, os sujeitos descobrem nos temas as relações e sínteses com a vida. 

Assim, existe entre os temas uma interpenetração dos problemas: 

 

A investigação temática, que se dá no domínio do humano e não no das coisas, não 

pode reduzir-se a um ato mecânico. Sendo processo de busca, de conhecimento, por 
isto tudo, de criação, exige de seus sujeitos que vão descobrindo, no encadeamento 

dos temas significativos, a interpenetração dos problemas. (FREIRE, 2005, p. 100) 

 

Quanto mais crítica, quanto menos focalizada, quanto mais ampla for essa discussão, 

mais próximos estaremos da possibilidade da construção de uma pedagogia libertadora. Para 

tanto, o tema escolhido deve ser amplo e remeter a todos esses temas, nunca levar para a sala 

um tema pronto. Na prática da busca destes, a atitude autoritária e subjugadora da prática 

docente dentro de sala de aula será menor, o estudo crítico amplia a visão do aluno. Com isso, 

teremos uma ação investigativa dialógica que se aplica à questão da evolução das 

transformações possibilitadas pela prática investigativa: 

 

A investigação, portanto, não se fará de um investigador como sujeito sobre um 

objeto, e sim tem de ser ativa por ambas as partes, se fazendo o investigado também 

sujeito da investigação, sendo igualmente dialógica. No decorrer da investigação o 

que importa ao investigador, como educador profissional, é a análise que faz do 

processo, de sua evolução, das transformações que vão sofrendo os modos dos 

homens perceberem a realidade.  (LEME, 2001, p. 125) 
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Assim, a educação se materializa na relação entre o professor e o aluno. Vemos, 

desse modo, novas perspectivas neste processo pedagógico tomando agora forma, ampliando-

se, a partir de um novo modelo, um fazer pedagógico, criticidade epistemológica, um olhar 

mais desconfiado sobre o assunto a ser estudado. 

 

A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o exercício da 

curiosidade epistemológica, sua capacidade crítica de tomar distância do objeto, de 

observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer aproximações 

metódicas, sua capacidade de comparar, de perguntar. (FREIRE, 1996, p. 85) 

 

 Ao pensar no aluno, o professor deve sempre considerar o conhecimento deste, não há 

possibilidade de construir um diálogo sem que haja contribuição de ambas as partes. Quando 

o professor se dispõe não somente a ouvir passivamente, mas a dialogar com esse sujeito, o 

objeto de aprendizagem terá mais ênfase para sua compreensão da ideia ou a contribuição dos 

sujeitos ativos nesse processo e nesse fazer pedagógico.  

As experiências e os processos formais concomitantes fazem com que o sujeito passe 

a ter um conhecimento mais elaborado e menos fragmentado, deixando o senso comum e 

assumindo a partir de então uma visão crítica da realidade. 

 De acordo com Freire, para ensinar, faz-se necessário um rigor metodológico. 

Estímulos e desafios são encontrados nesse repensar da sua realidade, o não aceitar objetos 

prontos, trabalhando assim a capacidade crítica, ampliando e melhorando essa estrutura 

crítica. Com isso, o aluno estará sempre buscando o novo, mudando e sendo mudado pela 

pesquisa, fazendo assim do desafio um aliado a novas concepções de mundo, a busca do novo 

(FREIRE, 1996). 

O diálogo, caracterizando a não memorização, está presente o tempo todo nesse 

fazer metodológico. Isso possibilita ao aluno articular, propor novas concepções, fazer 

sínteses, discutir se esse assunto está ligado com aquele outro, assim ampliando seu 

conhecimento de uma forma mais expressiva, problematizadora.  

Um dos exemplos que podemos utilizar para tanto é a Pedagogia de Projetos. Com 

essa, o currículo ficaria não mais no centro, limitando e delimitando o que deve ser estudado 

ou passado em uma escola, mas agora por meio de uma discussão crítica e muito mais ampla. 

Há inúmeras possibilidades de que um conceito físico seja abordado por intermédio do 

pensamento filosófico, químico, biológico etc. 

É disso que trata Freire quando fala sobre o encantamento pelo fazer pedagógico 

deixado pelo professor cônscio da capacidade de entender que o mundo e o conhecimento 

podem sim ser aprimorados: 
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O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das 

bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres 

históricos, é a capacidade de intervindo no mundo, conhecer o mundo. Mas 

histórico, como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser 

produzido, o conhecimento novo supera o outro que antes foi novo e que se fez 

velho e se "dispõe" a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão 

fundamental conhecer o conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e 

aptos à produção do conhecimento ainda não existente. (FREIRE, 1996, p. 28) 

 

 O diálogo com os alunos é, pois, a forma primordial desta maneira, possibilitando a 

compreensão e a construção dos saberes pelos alunos em suas comunidades. Quais caminhos 

ele já passou o que ele viveu, logo, é uma valorização desse sujeito da aprendizagem. Nesse 

diálogo, descobre-se qual o seu sonho, quais suas expectativas, algo mais profundo ainda: 

qual a sua esperança.  

Isso se relaciona às ideias centrais da “pedagogia libertadora” de Freire, em que os 

sujeitos não podem ser compreendidos sem o estudo da ética e da estética. Essa pedagogia é 

definida como a melhor forma de ensinar porque contempla a ideia de todos os sujeitos 

interessados na educação. 

 

O que, sobretudo, me move a ser ético é saber que, sendo a educação, por sua 

própria natureza, diretiva e política, eu devo, sem jamais negar meu sonho ou minha 

utopia aos educandos, respeitá-los. Defender com seriedade, rigorosamente, mas 

também apaixonadamente, uma tese, uma posição, uma preferência, estimulando e 

respeitando, ao mesmo tempo, ao discurso contrário, é a melhor forma de ensinar, de 
um lado, o direito de termos o dever de "brigar" por nossas ideias, por nossos sonhos 

e não apenas de aprender a sintaxe do verbo haver, do outro, o respeito mútuo. 

(FREIRE, 1996, p. 78) 

 

 A educação precisa dar uma oportunidade para a reflexão sobre a estética e a ética, de 

modo que o seu pensar esteja ligado ao princípio ético, agindo moralmente de forma reflexiva 

em todos os ambientes. A discriminação deve ser rejeitada por todos os agentes do 

conhecimento, porque não podemos admitir nesse modelo libertador que os sujeitos não se 

libertem em conjunto. Logo, existe a necessidade de reflexão, uma consciência, um novo 

olhar para entender o que está acontecendo, para que estes entendam o que há em um modelo 

opressor. A partir da educação e reflexão, os sujeitos se transformarão em seres que 

constroem novas realidades, melhores que as de hoje, por meio da reflexão. 

Com o reconhecimento e a assunção da identidade cultural, há necessidade da 

promoção da identidade individual e do grupo, quando se possibilita o diálogo e o respeito 

pelas ideias ali presentes. Isso faz com que esses estudantes cheguem à construção de cultura.  

Há, aqui, a consciência do inacabado: todas as produções de conhecimento, assim 

como o mundo, estão inacabadas. Na realidade em que vivo, constantemente está sendo 
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construído o patrimônio cultural, bem como são construídas as relações do homem com seus 

pares. Como afirma Freire (1975): “O homem é homem e o mundo é histórico-cultural na 

medida em que, ambos inacabados, se encontram numa relação permanente, na qual o 

homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua própria transformação”.  

. O professor com autoridade não é o mesmo que professor autoritário, o professor 

constrói uma relação horizontal com o aluno, permitindo e sendo permitido esse acolhimento 

do aluno não como objeto, mas como ser pensante, nesta relação, ao se dar liberdade e 

participar da mediação entre o aluno e o mundo. O professor dá ao aluno a oportunidade de 

sentir-se responsável pelo conhecimento, pela aprendizagem, assim, o professor tem 

segurança, apoiado em todos os valores que são corroborados pelo pensamento de Freire. 

2.6 Como identificar o tema gerador  

Como fase inicial de um processo de ensino-aprendizagem ou mesmo de organização 

de uma feira de ciências, pode-se buscar identificar temas geradores. 

Para identificar o tema que se caracterize como um tema gerador em sala de aula é 

necessário fomentar uma discussão com os alunos ou levá-los de certa forma a uma discussão. 

Tal discussão vai caracterizar, no final, a escolha de um tema dentre os que eles acharam 

importantes para pesquisar, conhecer mais. Para isso, é necessário que o estopim dessa 

discussão seja por meio de uma problemática que tenha relevância no conceito social 

abrangente, tal qual um conceito político em que eles estão envolvidos. Pode-se partir de uma 

primeira pergunta. Por exemplo: O que você entende sobre...? ou Quais os problemas 

políticos sociais que envolvem a população ao seu redor? 

Dessa maneira, o professor vai escutar os alunos; depois de algum tempo, vários 

temas já surgem. Alguns títulos que forem aparecendo ou alguns dos problemas em que os 

alunos foram envolvidos são valorizados, lembrando sempre do contexto político-social. 

Então, cabe ao professor identificar um dos temas escolhidos; importa que ele seja 

compreensivo.  

A partir do momento da identificação do tema, será necessário que o professor 

verifique nele as características de um tema que tem a ver com a matéria, com o local em que 

se está trabalhando ou se está no contexto social e político que envolve o fazer ou trabalhar 

com esses alunos. Importa também que, além do envolvimento de tais alunos, que eles 

mesmos escolham o tema a ser discutido e estudado. 
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2.7 Aprendizagem significativa  

Na visão de Ausubel, para entender a teoria da aprendizagem significativa, precisamos 

entender três tipos gerais de aprendizagem a cognitiva, afetiva e psicomotora. 

 A aprendizagem cognitiva, que resulta no armazenamento organizado de 

informações na mente daquele que aprende. Esse complexo organizado de conhecido como 

estrutura cognitiva funciona mais ou menos assim: “Imagine que você esteja aprendendo um 

determinado conceito, uma determinada ideia, essa informação é armazenada e ela é 

organizada na sua mente”. Esse processo de organização de armazenamento é chamado de 

aprendizagem cognitiva, no qual a aprendizagem é armazenada numa estruturação lógica 

(NOVAK,1981) . 

Há outro tipo de aprendizagem: a aprendizagem afetiva, que resulta de sinais 

internos ou que são próprios do indivíduo. E aí podemos identificar as experiências como 

prazer e dor, satisfação, descontentamento, alegria, ansiedade. Algumas dessas experiências 

afetivas acompanham sempre as experiências cognitivas. (MOREIRA, 2016) 

Portanto, a aprendizagem afetiva é concomitante com a cognitiva. Não é à toa que, por 

exemplo, uma pessoa ansiosa ou alguém que tenha algum tipo de transtorno de ansiedade tem 

obviamente uma visão, uma interpretação de determinados fenômenos que a deixa ansiosa, ou 

seja, algumas cognições distorcidas a levam a esse processo de ansiedade. Logo, existe, sim, 

uma relação entre aprendizagem cognitiva e aprendizagem afetiva, a ponto de elas terem uma 

relação quase que sincrônica. (NOVAK,1981)   

Finalmente temos a aprendizagem psicomotora, aquela que envolve respostas 

musculares adquiridas mediante o treino e a prática. Vamos pensar no tipo de habilidade: por 

exemplo, tocar piano é um tipo de habilidade psicomotora, mas não se pode excluir aqui 

também a aprendizagem cognitiva. (NOVAK,1981) 

Dessa aprendizagem cognitiva a pessoa guarda, sim, uma relação com a aprendizagem 

psicomotora, com as habilidades psicomotoras. Para o exemplo que usamos (aprender a tocar 

piano), precisa-se saber partitura, conhecer as notas musicais e também ter a noção de tempo, 

enfim, há uma série de conceitos adquiridos que são aprendidos cognitivamente. 

Ao falar desse aprendizado ciclomotor, Ausubel vai enfatizar primordialmente a 

aprendizagem cognitiva. Desse modo, agora refletimos um pouco sobre a questão da 

aprendizagem cognitiva, como ela se dá e qual a compreensão do autor sobre o assunto. 

Começamos com o esquema geral de aprendizagem. Agora, vamos falar um pouco sobre a 

estrutura cognitiva. 



32 

 

De acordo com Ausubel, a estrutura cognitiva é o conteúdo total e organizado de 

ideias de um dado indivíduo, tudo aquilo que foi aprendido por ele, a soma de informações e 

ideias, conceitos, proposições. Todas essas informações, mas o seu conteúdo total e 

organizado segue muitas vezes uma hierarquia de conceitos mais gerais, conceitos mais 

específicos. Todo esse conjunto de informações é chamado de estrutura cognitiva, então o 

conteúdo total é a soma total e organizada de ideias de uma determinada pessoa. Podemos 

remeter também essa ideia ao contexto da aprendizagem, ela refere-se ao conteúdo e à 

organização de suas ideias naquela área particular de conhecimento.(MOREIRA,2012) 

A ênfase de Ausubel se dá na aquisição no armazenamento e na organização das ideias 

no cérebro do indivíduo, ou seja, você adquire uma determinada informação, dados na 

memória envolvidos aí e outros processos psicológicos no pensamento. Ausubel entende que 

essa estrutura cognitiva é extremamente organizada, no sentido de hierarquia, são várias 

ideias que se vão encaixando, e isso vai se intercalando de acordo com a relação que se 

estabelece entre elas. Estamos falando de características bem peculiares da estrutura 

cognitiva. 

Além disso, nessa estrutura cognitiva se reerguem novos conceitos e ideias que uma 

pessoa vai progressivamente internalizando, apreendendo. Toda estrutura cognitiva tem 

pontos de ancoragem. As novas informações, os novos conceitos vão se interligando aos 

pontos de ancoragem ou, como a própria expressão sugere, eles vão encontrar nesse ponto um 

lugar de “ancoradouro”, onde eles vão poder se encostar para se alojar exatamente ali, e, a 

partir desse contato, se reordenar. E, gradativamente, eles vão sendo internalizados. 

(MOREIRA,2012)  

Portanto, prende-se à estrutura cognitiva, ela está intimamente ligada com outro 

conceito fundamental da estrutura cognitiva pela incorporação de novas ideias, ou seja, à 

medida que estamos aprendendo nós estamos ampliando a estrutura cognitiva, inserindo e 

incorporando ideias novas, conceitos novos a essa estrutura já existente. Claro que depende do 

tipo de relacionamento que se tem entre as ideias já existentes nessa estrutura e as novas 

estruturas que estão se internalizando. 

 Dependendo desse tipo de relacionamento, você pode ter um aprendizado, o que pode 

variar do mecânico ao significativo. Aí podemos perguntar: mas o que é uma aprendizagem 

significativa? Ausubel, em resumo, explica que a aprendizagem significativa é aquele 

processo em que uma nova informação vai se relacionar, vai interagir com um aspecto 

relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, lá na estrutura do conhecimento 

do indivíduo existe um aspecto relevante que vai se ligar com essa nova informação. 
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(MOREIRA,2012)  Para esse aspecto relevante, Ausubel utiliza um termo que é subsunçor. 

Pode-se usar também a expressão inclusor (conceito inclusor), ou seja, inclusão é porque ele 

permite que uma nova informação seja incluída na estrutura cognitiva. Vamos falar daqui a 

pouco sobre os subsunçores, a aprendizagem significativa que acontece quando essas novas 

ideias se relacionam de uma forma não arbitrária, e também de uma forma substantiva com as 

ideias já existentes. (NOVAK,1981) 

Estudioso do assunto, Moreira assim se refere sobre ele: 

 

Quando o material de aprendizagem é relacionável à estrutura cognitiva somente de 

maneira arbitrária e literal que não resulta na aquisição de significados para o 

sujeito, a aprendizagem é dita mecânica ou automática. A diferença básica entre 

aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica está na racionabilidade à 

estrutura cognitiva: não arbitrária e substantiva versus arbitrária e literal. Não se 

trata, pois, de uma dicotomia, mas de um contínuo no qual elas ocupam os extremos. 
(MOREIRA, 2016) 

 

Nesta ideia que está presente na estrutura cognitiva, existe uma nova informação que 

pode se relacionar com esta ideia preexistente. De acordo com o conceito subsunçor, ou 

conceito inclusor, essa relação não é feita de forma arbitrária. O que se entende por não 

arbitrariedade? Entende-se que existe uma relação lógica e explícita entre a nova ideia e 

alguma outra já existente na estrutura cognitiva do indivíduo, logo, não é algo feito de forma 

mecânica. Existe uma relação lógica entre a nova informação e esse conceito subsunçor 

presente na estrutura cognitiva do indivíduo, logo, a aprendizagem também precisa ser 

substantiva.  

Isso quer dizer que, uma vez aprendido determinado conteúdo, o indivíduo vai 

conseguir explicá-lo com suas próprias palavras, ou seja, a pessoa aprendeu determinada 

informação e a partir desse processo ocorreu uma aprendizagem significativa, essa pessoa 

conseguirá explicar esse conceito, essa ideia. E essa nova informação, com as suas próprias 

palavras, assim o mesmo conceito pode ser expresso em linguagem análoga e transmitir o 

mesmo significado. 

Dessa forma, não é necessário reproduzir a mesma linguagem, por exemplo, da 

palestra ou da aula ou do vídeo, o importante nesse sentido é que a linguagem expressa seja 

sinônima. Ou seja, tenha o mesmo significado, não precisa ser igual, não precisa ser na lógica, 

na base do decoreba, decorar aquela informação, mas que a nova informação seja expressa 

numa linguagem sinônima e que transmita o mesmo significado do novo conceito aprendido. 

Logo, temos uma aprendizagem significativa. Ausubel também fala da aprendizagem 

mecânica e aqui queremos trazer a interpretação feita por Moreira: para que haja 
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aprendizagem significativa relevante, segundo Ausubel (descrito por Moreira), se faz 

necessário o rompimento com a aprendizagem mecânica. A despeito da parte metodológica, 

ocorre uma mudança das ideias preconcebidas, um aprendizado em que se valoriza o ponto de 

partida e o caminho a ser seguido. É muito mais do que o simples fato de acertar a resposta 

correta e, se o aluno acerta a resposta, foi porque antes teve toda uma estrutura cognitiva 

pensada e preparada para que ele, agora inserido, engajado, obtenha êxito em seus mais 

singelos anseios.(MOREIRA,2016)  

O autor diz que a palavra “significativa” é empregada para se referir a um processo 

de ancoragem seletiva, não arbitrário e não literal, isto é, dependente da disponibilidade de 

subsunçores relevantes. O organizador prévio faz o papel de mediador e também a alteração 

das ideias preexistentes, preparando-as para o estudo do material posterior: “apresentam-se os 

organizadores a um nível mais elevado de abstração, generalidade e inclusão do que os novos 

materiais a serem aprendidos” (AUSUBEL, 2003, p. 11). 

Quando o subsunçor (estrutura cognitiva não aleatória que servira de ancoradouro 

para uma nova aprendizagem) não existe, faz-se necessária a aprendizagem mecânica, até de 

elementos do conhecimento relevantes à nova informação. 

Para tornar o conhecimento mais efetivo, precisamos de organizadores prévios que 

por sua vez têm a função de realçar os subsunçores existentes na estrutura cognitiva do aluno 

e de fazê-los lembrar de fatos presentes no cotidiano que justifiquem aprender o assunto a ser 

estudado, funcionando assim como pontes cognitivas. Eles “permitem prover uma moldura 

ideacional para incorporação e retenção do material mais detalhado e diferenciado que se 

segue na aprendizagem” (MOREIRA, 1999, p. 155; MOREIRA; MASINI, 1982, p. 12). 

Em uma perspectiva de construção de um mundo de ideias que seja significativo para 

o aluno, levam-se em consideração: um ambiente favorável para reproduzir situações que 

envolvem o conteúdo a ser aprendido; o aluno como personagem; um professor receptivo e 

curioso na exploração do problema e que demonstre conhecimento do assunto no mesmo 

nível ou não aliado a um problema: que seja significativo e que sirva como âncora entre o que 

o aluno já sabe e aquilo que irá aprender. Além da curiosidade, haverá sempre a necessidade 

de que a proposta pedagógica seja no mínimo plausível sobre essa correspondência biunívoca. 

Trata-se do modelo de aprendizagem significativa: 

 

Esta envolve a aquisição de novos significados e, portanto, os novos significados, 
por sua vez, são produtos da aprendizagem significativa.  Esta aprendizagem ocorre 

na medida em que uma determinada ideia se relaciona de forma não arbitrária e não 

literal a alguns conhecimentos relevantes existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. (AUSUBEL et al., 1980, p. 34; AUSUBEL, 1968, p. 38) 
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Entende-se, a partir do senso comum, que uma “feira” é uma exposição de variados 

“produtos”, englobando um segmento que satisfaça os moradores nas suas mais variadas 

necessidades locais e regionais, onde ela está inserida. E que esses “produtos” causem 

transformação e melhoria no dia a dia da população. Assim, uma feira, na sua íntegra, serve 

não só para “alimentar” como também para ser uma geradora de novas ideias. Neste intuito, 

tem-se o estudo sobre Feira de Ciências demonstrando relevante conceito ao passar a ideia de 

algo necessário à população ou comunidade na qual a escola está inserida. Esta transforma, 

alimenta, replica e gera novas ideias e debates a respeito do assunto. 

2.8 Como identificar os subsunçores  

Na segunda fase do processo de realização de uma feira temática, começamos com a 

pergunta: o que os alunos sabem? Essa fase fala sobre subsunçores. A melhor definição, nesse 

caso, é: saber o que eles (alunos) já sabem. 

Essa fase pode ser feita por meio de um questionário pautado com algumas perguntas 

relevantes sobre o tema determinado ou assunto já previamente escolhido na primeira fase. 

Nesse momento, o professor identifica todas as “coisas” que eles já sabem sobre o assunto, 

mesmo de modo superficial, e ainda mesmo que esteja “errado” no conceito do professor. 

Essa fase de identificação dos subsunçores, de acordo com David Ausubel (NOVAK,1981), é 

uma avaliação diagnóstica de conhecimentos prévios, o que o aluno sabe sobre aquele 

assunto. Talvez se pergunte: por que tem que ser assim? 

Segundo Ausubel, o aluno só vai aprender a partir do momento em que consegue 

identificar um conhecimento prévio que faça sentido, dentro do cognitivo. Sobre o assunto, 

Miras fala sobre o planejamento específico quando já identificados os conhecimentos prévios, 

tornando-os diferentes em grau de generalidade: 

 

(...) podemos falar de conhecimentos prévios em diferentes níveis, na medida em 

que as unidades organizativas dos processos de ensino e aprendizagem podem ser de 

magnitudes diferentes (...) as unidades organizativas dentro de um mesmo nível 

podem abranger do planejamento geral (...) até o planejamento de unidades didáticas 

concretas e das lições específicas dessas unidades. (...) em cada um dos níveis tem 

sentido falar de conhecimentos prévios dos alunos, conhecimentos que, embora 

logicamente relacionados, podem ser diferentes em função do grau de generalidade 

ou especificidade com que são contemplados os novos conteúdos em cada uma 

dessas unidades organizativas. (MIRAS,1998, p. 71) 
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Desse modo, só se torna conhecimento algo que não seja aleatório, que não seja 

desvinculado do que já se conhecia, assim, dá-se, por exemplo, por meio de um questionário 

de entrevista. Nesse caso, a identificação se dá da forma mais harmônica, para saber o que ele 

(aluno) já sabe e, a partir desse momento, para propor outros conceitos, teorias, informações, 

para que ele se aprofunde. Disso tratamos a seguir, no próximo conceito (ancoragem). 

2.9 O processo de ancoragem 

No processo de ancoragem entra a fase da pesquisa que trata da busca de novos 

conhecimentos. Nessa fase, a partir da análise dos conhecimentos prévios, é possível, agora 

com mais propriedade, que o professor indique a consulta a artigos, leituras, documentários e 

materiais audiovisuais que vão auxiliar os alunos na aquisição de novos conhecimentos. Essa 

parte de ancoragem pode ser feita da seguinte forma: com palestras, com indicação de livros, 

de filmes que tenham relação com os conceitos, com o que está sendo estudado. 

Assim, procura-se melhorar essas pesquisas que os alunos estão fazendo utilizando-se 

de uma tutoria com indicação de sites, revistas e assim por diante, porque nessa fase, além de 

rever o que já estavam estudando ou o que já tinham aprendido, pode-se acrescentar algum 

conhecimento ao que já se sabia ou que pode modificar esse conhecimento com essas novas 

leituras. Então, há um ganho de conhecimento. 

Em seu livro Subsídios Teóricos para o Professor, Moreira conta-nos um exemplo de 

como esse novo conhecimento passa a ser um novo subsunçor para possibilitar a ancoragem 

de novas informações:  

 

Em Física, por exemplo, se os conceitos de força e campo já existem na estrutura 

cognitiva do aluno, estes servirão de subsunçores para novas informações referentes 

a certos tipos de forças e de campos como, por exemplo, a força e o campo 

eletromagnéticos. Todavia, este processo de ancoragem da nova informação resulta 

em crescimento e modificação dos conceitos subsunçores (força e campo). Isso 

significa que os subsunçores existentes na estrutura cognitiva podem ser 

abrangentes, bem elaborados, claros, estáveis ou limitados, pouco desenvolvidos, 

instáveis, dependendo da frequência e da maneira com que serviram de ancoradouro 

para novas informações e com elas interagiram. No exemplo dado, uma ideia 

intuitiva de força e campo serviria como subsunçor para novas informações 

referentes a força e campo gravitacional, eletromagnético e nuclear, porém, na 

medida em que esses novos conceitos fossem aprendidos de maneira significativa 
isso resultaria em crescimento e elaboração dos conceitos subsunçores iniciais. Ou 

seja, os conceitos de força e campo ficariam mais abrangentes e elaborados e mais 

capazes de servir de subsunçores para novas informações relativas a forças e campos 

correlatas. (MOREIRA, 2016, p. 8) 
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O exemplo mencionado por Moreira esclarece que quando um conhecimento é 

modificado a estrutura cognitiva se rearranja não de forma arbitrária, e sim que esse novo 

conhecimento será um subsunçor para novas ancoragens. Esses conceitos ficam mais 

abrangentes e essa é, afinal, a função de um subsunçor: fazer com que a ancoragem de novos 

conhecimentos tenha sentido e ligação com outro conhecimento prévio na estrutura cognitiva. 
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3. CONCEITOS FÍSICOS 

3.1 Conceitos físicos relacionados ao produto educacional. 

Conforme descrito na seção 2.6 o tema e os subtemas escolhidos neste trabalho estão 

relacionados com, os conceitos físicos relacionados dentro do produto educacional que 

surgiram de um tema gerador principal: poluição. Logo após delimitação em subtemas 

geradores escolhidos pelos alunos surgiram os seguintes conceitos físicos: devido a poluição 

ambiental (motivação as queimadas) foi estudado sobre Calor e Smog . Este termo proposto 

pelo Dr. Harold Des Voeux para designar a composição de smoke e fog (fumaça e neblina), 

designa episódios críticos de poluição do ar” (GUERRA, 2013).Para atender ao tema poluição 

sonora foi escolhido o conceito de Acústica e devido ao tema poluição visual foram estudados 

os conceitos de Ótica.  

3.2 Temperatura 

Uma das características de um bom motorista é estar sempre atento ao painel de 

instrumentos do seu veículo, observando a velocidade, a quantidade de combustível 

disponível e, em especial, a temperatura, pois, caso ela aumente demasiadamente, o motor 

pode fundir, acarretando sua interrupção imediata, além de prejuízos indesejáveis. 

A temperatura é uma das grandezas fundamentais do Sistema Internacional de 

Unidades que mede o grau médio de agitação das partículas constituintes do material. Essa 

grandeza é muito importante não apenas para assar um bolo ou zelar pelo bom funcionamento 

do motor de um automóvel. Mais que isso, ela permite entender melhor o comportamento da 

natureza tanto no mundo macro quanto no microscópio. 

Partindo da premissa que a matéria é composta por átomos e moléculas, e que essas 

partículas estão em constante agitação e, por sua vez, esse movimento está associado à 

temperatura. No caso de gases, as partículas que os compõem podem possuir energia cinética 

translacional e rotacional, ou seja, possuem energia associada ao movimento. Seus átomos e 

suas moléculas deslocam-se na mostra gasosa e sua energia cinética são tanto maior quanto 

maior for a sua temperatura. 
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O efeito da energia cinética translacional versus a energia cinética rotacional e 

vibracional é verificado drasticamente em um forno de micro-ondas. As micro-

ondas que bombardeiam sua comida fazem com que determinadas moléculas da 

comida, principalmente as de água, oscilem invertendo sua orientação de um sentido 

para o outro, com uma energia cinética rotacional considerável. Porém, as moléculas 

que oscilam não cozinham de fato a comida. O que eleva a temperatura e cozinha 

efetivamente a comida é a energia cinética translacional comunicada às moléculas 

vizinhas, que ricocheteiam nas moléculas oscilantes de água. [...]. (HEWITT, 2002, 

p. 287) 

 

 Nos sólidos, as partículas que os compõem estão mais próximas entre si que nos 

gases e formando uma rede regular de átomos, fazendo com que existam forças de ligações 

que não os permita rotacionar. Porem, eles podem oscilar (vibrar) em torno de pontos fixos, e 

esta agitação é tanto maior quanto maior for à temperatura. Segundo a Física Estatística, a 

temperatura está associada ao grau médio da agitação térmica das partículas de um corpo 

(YOUNG & FREEDMAN, 2008). 

A Termodinâmica afirma que o equilíbrio térmico entre dois ou mais corpos quando 

as suas temperaturas se igualam, não havendo situação troca de calor entre estes corpos, 

caracterizando assim o estado de equilíbrio termodinâmico. 

 Esta definição mesmo sendo algo de fácil compreensão tem aplicações em outras 

áreas, como, por exemplo, na construção de um termômetro. Esta afirmação é uma expressão 

da Lei Zero da Termodinamica que afirma se dois corpos A e B estão cada um separadamente 

em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C (ou seja TA=TC e TB=TC) então o corpo A e o 

corpo B estão em equilíbrio térmico entre si (TA=TB).  

3.2.1 Escalas termométricas 

 Termômetro é todo instrumento capaz de verificar a temperatura. Quando a 

temperatura do liquido aumenta, suas partículas vibram mais, por isso ocupam mais espaço, 

provocando um aumento em seu volume. Essa expansão faz com que a altura do liquido 

dentro da coluna aumente. Como a haste tem uma graduação impressa, é possível avaliar a 

temperatura comparando-a com a altura atingida. Quanto mais alta a coluna, maior a 

temperatura. Nesse caso, pode-se dizer que o volume é uma propriedade termométrica, ou 

seja, varia proporcionalmente á temperatura. O álcool ou mercúrio são substancias 

termométricas, ou seja, substâncias que têm propriedades que variam diretamente com a 

temperatura. Outros exemplos de propriedades termométricas são a cor do objeto (não é para 

qualquer objeto que a cor é uma propriedade termométrica, mas o nível de incandescência de 
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um metal ou a cor de uma chama por exemplo, podem ser usados para encontrar a sua 

temperatura), a resistência elétrica que pode ser entendida como a oposição á passagem de 

uma corrente elétrica, a pressão, entre muitos outros. 

 

Uma estrela quente de aparência violeta, portanto, tem uma temperatura superficial 

aproximadamente duas vezes mais alta do que uma estrela vermelha. [...] , sejam 

eles estrelas ou o interior de alto-fornos, pode ser determinada medindo-se a 

frequência de pico (ou cor) da energia radiante que eles emitem. (HEWITT, 2002, p. 

568) 

 

 Uma escala termométrica é uma escala construída para fazer medidas da temperatura 

a partir dos valores de temperatura dos pontos de fusão e ebulição de certas substâncias como, 

por exemplo, da água como pontos de referência. A equação da escala é obtida a partir da 

relação linear entre a variação de uma grandeza termométrica e uma escala numérica a qual 

apresenta os pontos de fusão e de ebulição como referência.  

 A partir de duas escalas quaisquer de temperatura, é possível estabelecer uma 

equação que permite a conversão de valores entre elas. Como exemplo, serão selecionadas as 

escalas Celsius e Fahrenheit (HEWITT,2012) 

 

Figura 01. Processo de variação de temperatura 

 

 
 

Fonte: próprio autor. 

 

 Partindo do pressuposto da proporcionalidade entre as escalas, tem-se que: 

   

  

   

     
 

    

      
 

 

(

(3.1) 
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 Desenvolvendo as passagens matemáticas adequadas, pode-se chegar á seguinte 

equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit: 

 

   

  

  

 
 

     

 
 

( 

 

(

(3.2) 

   

onde TC é o valor da temperatura na escala Celsius e TF é o valor correspondente da 

temperatura na escala Fahrenheit. 

 Substituindo o valor da temperatura em uma das escalas, é possível determinar o 

valor correspondente na outra escala. Vale lembrar que sempre se pode deduzi-las com base 

na proporcionalidade existente entre as escalas. 

 Da mesma maneira que se deduz a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit, 

pode-se deduzir a equação de conversão entre quaisquer outras escalas, seja para temperatura, 

seja para variações de temperaturas. 

3.2.2 – Expansão térmica 

 É bem comum ouvirmos que em certos lugares azulejos ou pisos se soltaram. Uma das 

possíveis explicações é que, devido a dilatação térmica, criou-se uma tensão entre as peças 

que estavam lado a lado, fazendo-as se soltarem.  Mas o que é dilatação térmica? Para 

responder essa pergunta é preciso recorrer à dilatometria, parte da Física que estuda as 

dilatações dos corpos provocadas por variações de temperatura. 

 Se a temperatura aumenta, as partículas vibram mais e se diminuiu, vibram menos. Por 

isso, é natural pensar que o aumento da agitação fará com que elas ocupem mais espaço e, 

assim, as dimensões do objeto aumentarão. E, se diminuir, teremos então a diminuição das 

dimensões dos corpos. 

 Os objetos são tridimensionais, porém, para facilitar o estudo da dilatação, os corpos 

serão tratados como se tivessem apenas uma, duas ou três dimensões. Essa opção é 

determinada pela necessidade da análise que estiver sendo feita. Se a intenção é avaliar por 
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exemplo, apenas a dilatação ocorrida na altura de um corpo, quando o comprimento for muito 

maior que a espessura e a largura, será possível tratar tal objeto como se fosse um corpo 

unidimensional, por exemplo, fios e barras. Neste caso, temos a dilatação linear. 

Quando se estuda didaticamente, a variação de uma única dimensão, dilatação linear; 

de duas dimensões, a dilatação superficial e de três dimensões, a dilatação volumétrica. 

A dilatação linear é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra e da 

variação de temperatura sofrida, sendo assim expressa pela equação: 

 

   

  

           

L=      

(

(3.3) 

   

  

onde    é a variação sofrida no comprimento linear, Lo é o comprimento inicial do objeto,   é 

o coeficiente de dilatação linear, que é intrínseco de cada substância, e    é a variação da 

temperatura. Assim, a expressão (3.3) expressa quantitativamente à dilatação linear. 

 A dilatação superficial pode ser expressa pela dedução: 

   

            

        

(

(3.4) 

   

onde    é a variação sofrida na área do corpo, So é  a área inicial do objeto,       é o 

coeficiente de dilatação superficial, que é também intrínseco de cada substância, e    é a 

variação da temperatura, permitindo assim com este resultado calcular a variação da área de 

uma superfície devido a variação de sua temperatura. 

Finalmente a dilatação volumétrica pode ser expressa pela equação: 

   

  

            =         

        

(

(3.5) 
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onde    é a variação sofrida no volume do corpo, Vo é o volume inicial do objeto,      é o 

coeficiente de dilatação volumétrica do corpo, que também é intrínseco de cada substância, e 

   é a variação da temperatura, permitindo assim com este resultado calcular a variação do 

volume de um corpo em decorrência da variação de sua temperatura. 

A dilatação térmica é o resultado provocado pelo aumento de temperatura e o efeito 

desta agitação provoca maior afastamento entre as moléculas aumentando as dimensões. O 

acontecimento inverso é conhecido como contração térmica. 

3.3 Calor 

Porque uma panela de água fervente a 100ºC oferece mais perigo do que uma chama 

de uma vela a 520ºC? Pois é comum vermos pessoas que apagam a chama de uma vela, com 

os dedos, sem queima-los. Para dar uma resposta satisfatória, deve-se compreender que não é 

a temperatura que provoca queimaduras, mas, sim a quantidade de energia térmica trocada 

entre os corpos e, nesse caso, como os dedos tocam a base da chama por um curto intervalo de 

tempo, não há transferência de energia suficiente para provocar dores ou lesões. Essa 

quantidade de energia que transitou da vela para os dedos é denominada de calor. 

Muitas vezes, a Física empresta palavras de uso cotidiano para nomear conceitos ou 

fenômenos por ela estudados. No dia a dia, temos diversas situações onde, relaciona-se o calor 

com a temperatura de forma errada, como exemplo na frase: Esta muito calor hoje! . 

Temperatura e calor, que antes eram usadas para expressar apenas situações do dia a dia, 

passam a ter mais significado, quando tratamos na Física. Como a temperatura é uma 

grandeza associada ao grau médio da agitação térmica das partículas de um corpo, enquanto 

que o calor é a energia térmica em trânsito (fluxo de energia), que passa espontaneamente do 

corpo de maior temperatura para o de menor temperatura (YOUNG & FREEDMAN, 2008). 

Desta forma pode-se perceber então que o conceito de temperatura difere do conceito de 

calor, embora ambas as grandezas estejam bastante relacionadas entre si. 

Quando a energia está contida em determinado corpo, ela é denominada de energia 

interna. Se determinada quantidade de energia é transferida de um corpo para outro, aquele 

que perde energia diminui a sua temperatura e, por isso, as partículas que o compõem passam 

a vibrar menos; o que recebe a energia tem sua temperatura aumentada, consequentemente as 

partículas vibram mais. Quando a energia térmica está no corpo, ela é denominada energia 

interna, mas quando a energia térmica esta em trânsito, passando de um corpo para outro, ela 
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é denominada calor. Assim frases como “estou com calor” ou “este corpo tem calor”, não 

devem ser usadas em textos de Física, pois, para essa ciência, o conceito de calor tem 

significado muito específico: calor é a energia térmica em transito, ou seja, está definida 

como o fluxo (troca) de energia e não como uma quantidade de energia contida no corpo. 

Como calor é a energia em trânsito, para medi-lo, pode usar qualquer unidade de 

energia. Existem várias unidades possíveis, porem as mais utilizadas são o joule (J), unidade 

pertencente ao Sistema Internacional de Unidades (SI), e a caloria (cal), muito usada para 

avaliar a quantidade de energia em alimentos. Havendo necessidade de converter essas 

unidades, adota-se a seguinte relação:  

   

  

             
 

(

(3.6) 

   

 

 Neste estudo sobre trocas de energia, o conceito de forma geral a potência mede a 

rapidez com que a energia passa de um corpo a outro. Assim: 

   

  

  
  

 t
 

 

(

(3.7) 

   

 

onde P é a potência, cuja unidade no SI é W (watt), En é a energia transformada ou 

transferida, no caso o calor, cuja unidade no SI é o J (joule), e    o intervalo de tempo em que 

houve a transferência de energia, cuja unidade no SI é o s (segundo). Ou seja, de um mode 

geral, a potencia mede a rapidez com que a energia passa de um corpo a outro corpo. 

Se for transferida uma mesma quantidade de calor para dois corpos diferentes, tais 

como um pequeno pedaço de ferro e um recipiente, contendo dez litros de água, será que 

ambos terão uma mesma variação em suas temperaturas? Alguns corpos, devido as suas 

características físicas, ao receberem uma mesma quantidade de energia (calor), variam mais 

sua temperatura do que outros. Esta propriedade é definida pela sua capacidade térmica. 

 Assim, para avaliar o comportamento térmico de um corpo, pode-se usar uma 

grandeza chamada capacidade térmica. Assim, define-se capacidade térmica (C) como a 

relação ente a quantidade de calor (Q) que determinado corpo troca e a correspondente 

variação de temperatura  (  ) que ele sofre: 
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(

(3.8) 

   

Se a capacidade térmica de um objeto qualquer for de 10cal/ºC, significa que, para a 

temperatura desse corpo pode variar 1ºC, é necessário que ele troque uma quantidade de calor 

de 10 cal. Se ganhar 10 cal, a temperatura aumentará 1ºC e, se perder, diminuirá a mesma 

quantidade. Um exemplo, em duas bocas iguais de um mesmo fogão, sejam colocados dois 

recipientes com água. O volume do primeiro é um litro e, do segundo, 10 litros. Se as duas 

bocas forem acesas e apagadas simultaneamente, pode-se garantir que em condições ideais 

que os dois recipientes receberão uma mesma quantidade de calor. Admitindo-se que a 

energia térmica transferida para massas de água tenha provocado apenas variação de 

temperatura, qual delas estará mais quente no final? A de menor massa terá aquecido mais. 

Isso significa que, embora as amostras tenham recebido uma mesma quantidade de calor, uma 

delas aqueceu mais, levando a crer que existe relação entre a massa e capacidade térmica. Por 

isso, atualmente, elas são definidas como grandezas diretamente proporcionais, ou seja, 

quanto maior a massa, maior será a sua capacidade térmica (YOUNG & FREEDMAN, 2008). 

 Grandezas diretamente proporcionais podem compor uma equação do primeiro grau, 

desde que se saiba qual a constante de proporcionalidade entre elas. Assim: 

   

  

        

 

(

(3.9) 

   

 

onde, (C) é a capacidade térmica, cuja unidade no SI é J/K (joule/kelvin), porém diversas 

unidades podem ser usadas e uma das mais frequentes é a cal/ºC. A quantidade (m) é a massa, 

cuja unidade no SI é kg (quilograma), porém diversas outras unidades podem ser usadas e 

uma das mais frequentes é o grama (g) e, finalmente, (c) é a constante de proporcionalidade 

chamada de calor específico, cuja unidade no SI é o J/(kg.K) - joule/(quilograma . kelvin). 

Diversas outras unidades podem ser usadas uma das mais frequentes é a cal/(g.°C) – 
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caloria/(grama. grau Celsius) A grandeza calor especifico revela o comportamento térmico do 

matéria de que é feito o corpo. A água, por exemplo, tem calor especifico de 1 cal/(g.ºC). Isso 

significa que para 1 g de água variar 1ºC é necessário que ele troque uma quantidade de calor 

de 1 cal (YOUNG & FREEDMAN, 2008). Cada material tem seu calor especifico alguns 

como observa na figura 2 : 

 

Figura 02. Quadro comparativo com valores específicos 

 

Substância Calor específico em cal/(g.°C) 

Água 1,0 

Álcool etílico 0,6 

Gelo 0,5 

Alumínio 0,2 

Ferro 0,1 

 

Fonte: Fisica conceitual. Hewitt,2012 p.90. 

 

 Observe que o calor específico da água é muito alto e, por isso, absorve muita energia 

na forma de calor para que ocorra uma pequena variação de temperatura. Também, por essa 

razão, é aconselhavel usá-la para resfriar superfícieis queimadas. 

 Com todos estes conceitos podemos chegar na equação fundamental da calorimetria. 

Para a capacidade térmica de um corpo, são estudadas duas equações. São elas: 

 

   

  

  
 

  
 

 

(

(3.10) 

   

 Onde  

  

        

 

(

(3.11) 
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Como as duas equações calculam a mesma grandeza, é possível escrever a quação 

fundamental da calorimetria na sua forma padrão: 

   

  

            

 

(

(3.12) 

 A equação anterior permite o calcula a quantidade de calor (Q) trocada por um corpo 

mediante processos que em ocorre variação de temperatura. Essa quantidade de calor costuma 

ser chamada de calor sensível e, pode ser calculada pela multiplicação de sua massa (m), seu 

calor específico (c) e sua variação de temperatura (  ), que é expressa pela equação (3.12). 

 Assim supõe-se uma situação idealizada em que os objetos que trocam energia entre si 

estejam dentro de um recipiente isolado termicamente do meio externo, ou seja, que não 

permita trocas de calor entre os meios interno e externo. Há casos em que esses recipientes 

são chamados de calorímetro ideal ou também de vaso adiabático, que se constituem em 

“caixas” onde são colocados objetos que trocam determinada quantidade de calor entre si, 

mas sem permitir a entrada ou a saída de energia térmica (YOUNG & FREEDMAN, 2008). 

 

 
Figura 03.. Sistema isolado 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 

 Outra simplificação a ser feita, ao menos inicialmente, é a de desprezar as trocas de 

calor com o recipiente, considerando apenas aquelas ocorridas entre os objetos. Em tais 

situações pode-se dizer que o corpo mais quente cede calor para o corpo mais frio, até que 

seja atingido o equilíbrio térmico entre eles. 

 

 Como o calor perdido tem sinal negativo (-) e o recebido tem sinal positivo (+), pode-

se escrever que: 
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(

(3.13) 

 

 Essa equação mostra que a soma dos calores trocados entre os corpos é nula, ou seja, o 

calor que um perdeu o outro recebeu. Não se pode esquecer que o recipiente também pode 

trocar calor com os objetos que estão dentro dele e, nesse caso ele deve ser encarado como 

mais um elemento a fazer parte da equação.  

Mais da metade de toda energia elétrica mundial é produzida por algum tipo de usina 

termoelétrica, segundo estudo do World Energy Outlook (IEA, 2012) e, seja qual for a matriz 

energética que garanta o seu funcionamento, todas são muito parecidas, pois queimam algum 

tipo de combustível, como derivados do petróleo, resíduos agrícolas, carvão, entre outros. 

Durante a queima, é liberada uma grande quantidade de calor para a caldeira, provocando, na 

água que se encontra dentro dela, uma mudança de fase. Mudança de fase é a passagem de 

uma fase (sólida, líquida ou gasosa) para outra num dado valor de pressão e temperatura 

(YOUNG & FREEDMAN, 2008). No caso da caldeira, a água, ao ser aquecida,  passa da fase 

líquida para gasosa e, então, o vapor faz girar uma turbina acoplada a um gerador de 

eletricidade, produzindo assim eletricidade a partir do calor. Em seguida, ele volta ao estado 

liquido, pois perde calor ao passar pelo condensador, retornando para caldeira e reiniciando o 

processo. (TIPLER, 2008) 

 A produção de energia elétrica é hoje um dos maiores problemas da humanidade. 

Procura-se aproveitar energia de todas as formas possíveis. Algumas indústrias aproveitam 

seus resíduos para gerar calor e produzir energia em usinas termoelétricas próprias. Há 

fábricas que não só são autossuficientes do ponto de vista energético, como ainda vendem o 

excedente para as distribuidoras regionais, aumentando seus lucros e gerando empregos. 

 Entretanto, embora tais ações sejam importantes, elas não resolvem todas as 

necessidades nessa área. São necessárias muitas ações coordenadas para se conquistar um 

substancial equilíbrio entre oferta e demanda. Uma das ações que pode compor o rol de 

soluções é o aproveitamento do lixo para produzir eletricidade, afinal, dessa forma seriam 

resolvidos dois problemas de uma só vez.  

 Os corpos na natureza podem ser encontrados em 4 tipos (básicos) de estado: sólido, 

líquido, gasoso e de plasma. Quando uma substância muda de um estado para outro como, por 

exemplo, do líquido para o gasoso, dizemos que ela sofreu uma mudança de estado ou 
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mudança de fase. O plasma pode ser definido como um gás altamente quente e formado por 

partículas ionizadas. Todavia, o estado de plasma somente é encontrado nos interiores 

estrelares e portanto não se encontra neste estado naturalmente na Terra (ZIEBELL, 2004). 

 Para provocar uma mudança de fase, é necessário interferir nessas ligações e, para 

faze-lo, deve-se ceder ou retirar energia das partículas. Os nomes das mudanças de fases são: 

fusão, vaporização, condensação, solidificação e sublimação. 

 

A matéria em nosso meio ambiente existe em quatro fases (ou estados) comuns. O 

gelo, por exemplo, é a fase sólida de H2O. Se você lhe adiciona energia, estará 

causando um aumento da agitação molecular na estrutura molecular rígida, que 

acaba se rompendo para formar a fase líquida de H2O, a água. Se adicionar mais 

energia ainda, a fase líquida muda para a fase gasosa. E adicionando-lhe ainda mais 

energia, as moléculas se romperão em íons e elétrons, resultando na fase de plasma. 

A fase da matéria depende de sua temperatura e da pressão que é exercida sobre ela. 

Mudanças de fase quase sempre requerem uma transferência de energia. (HEWITT, 

2002, p. 321) 

 

 

Figura 04. Mudanças de fases 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

 Para provocar a passagem do sólido para o líquido ou do liquido para o gasoso deve 

ceder energia para o material; para provocar a passagem do gasoso para o líquido ou do 

líquido para o sólido, deve retirar energia dele. 

 Usando a água como exemplo, é interessante observar que, na passagem do líquido 

para o gasoso, gasta-se mais do que cinco vezes a quantidade de calor utilizada para aquecer a 

mesma massa de água desde 0°C até 100°C. Para calcular a quantidade de energia envolvida 

nos processos de mudanças de fases, pode-se aplicar a equação do calor latente. 

 



50 

 

Considere uma situação: uma determinada substância pura, sob pressão constante, 

recebe calor. Se ela aquecer, pode-se concluir que o calor é usado para aumentar a energia 

cinética média de suas moléculas e portanto a sua temperatura. Todavia, se o corpo estiver 

numa certa temperatura específica, mesmo que o material esteja ganhando ou perdendo calor, 

a sua temperatura não se alterará, mudando apenas o seu estado físico. Quando isto acontece, 

o corpo está mudando de fase e o calor recebido por unidade de massa é chamado de calor 

latente L. Assim, teremos a equação 3.14. 

   

  

        

 

(

(3.14) 

 

onde (Q) é a quantidade de calor usada no processo de mudança de fase, cuja unidade no SI é 

o joule(J), porém também é muito usada a caloria (cal); (m) é a massa do corpo da substância 

que muda de fse, cuja unidade no SI é o quilograma (kg), também é usado o grama (g) e 

finalmente (L) o calor latente, constante característica do material, cuja unidade no SI é o 

joule/quilograma (J/kg), porém também é muito usada a unidade caloria/grama (cal/g). Assim, 

calor latente é definida como a quantidade de calor trocada pelos corpos durante a mudança 

de estado físico por unidade de massa. Cada material, ao sofrer determinada mudança de fase, 

necessita trocar (ganhar ou perder) uma certa quantidade de calor. (HEWITT, 2002) 

 O calor latente de mudança de fase expressa a quantidade de energia necessária para 

cada unidade de massa da substância mudar de fase. Desse modo, como o calor latente de 

fusão do gelo é de 80 cal/g, significa que, cada grama desta substância, para passar da fase 

sólida para a líquida, necessita absorver 80 cal. No processo contrario, ou seja, na 

solidificação, é necessário que essa mesma  massa perca igual quantidade de energia. Por isso, 

o latente de solidificação da água é de -80 cal/g e ambos os processos (fusão e solidificação) 

ocorrem a uma mesma temperatura. 

 A 1° lei da termodinâmica é, sem dúvida, uma das mais importantes leis da Física e 

explica e quantifica as trocas de energia ocorridas em qualquer objeto, até mesmo em uma 

estrela longínqua. Esta lei expressa a conservação geral de energia, ou seja, em todos os 

processos nos quais há trocas de energia, a energia total se conserva. Mas, para entender essa 

lei e aplicá-la a qualquer sistema, considere um modelo simples. Por referência, um gás 

confinado em um recipiente e um êmbolo. Se este modelo for compreendido será possível 

entender melhor o funcionamento do universo. Um gás pode ceder ou receber energia na 
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forma de calor ou na forma de trabalho. Quando recebe mais energia do que cede, sua energia 

interna aumenta, causando o aquecimento da massa gasosa. Mas, se ele ceder mais energia do 

que receber a energia interna diminuirá e consequentemente ocorrerá resfriamento. Como não 

se perde e nem se cria energia, mas se transforma ou se transfere energia de um sistema para 

outro, energias trocadas na forma de calor e trabalho provocam variação da energia interna. 

. 

[...] baseia em uma propriedade fascinante do universo: a energia pode mudar de 

forma e ser transferida de um objeto para outro, mas a quantidade total de energia 

permanece constante (a energia é conservada). Até hoje, nunca foi encontrada uma 

exceção dessa lei de conservação da energia. . (HALLIDAY, 2009, p.361) 
 

 A 1º Lei da Termodinâmica, que também pode ser entendida como a própria lei da 

conservação geral da energia, é enunciada usando a linguagem matemática como: 

   

  

         

(

(3.15) 

   

Assim, a diferença entre a energia trocada na forma de calor (Q) e a energia trocada 

na forma de trabalho (   provoca variação da energia interna (   .  

Em um processo termodinâmico a volume constante (processo isovolumétrico ou 

isocórico), a variação da pressão é proporcional a variação da temperatura, dada por: 

   

  

  

  
 

  

  
 

(

(3.16) 

   

  

 A equação acima mostra que, para gases, “pressão e temperatura” são grandezas 

diretamente proporcionais. Como o trabalho realizado por gases é dado pelo produto da 

pressão pela variação do volume sofrido (ver eq. 3.18) então num processo isovolumétrico, 

processo a volume constante, não há realização de trabalho pelo gas e desta forma toda 

energia recebida pelo gás, na forma de calor, é totalmente convertida em energia interna. 

 Pensamos em um desodorante spray, com gás comprimido (propano e butano, na 

maioria dos casos). Como o gás é colocado na latinha sob pressão, maior que a atmosférica , 

quando o pino é liberado, ele age como um propelente, deslocando-se para o meio externo e 

levando consigo partículas do líquido. Devido à grande diferença de pressão, o gás sai com 
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alta velocidade pelo pequeno orifício, caracterizando uma rápida expansão (aumento de 

volume). Pelo fato de a transformação gasosa ocorrer em um curto intervalo de tempo, pode-

se considerar que não há trocas de calor, por isso esse processo pode ser classificado como 

adiabático, ou seja, um processo em que não há trocas de calor. Os processos mencionados 

são expressos por estas equações em situações ideais.  

  A transformação isobárica é definida como um processo que ocorre a pressão 

constante do gás. A transformação isobárica é regida pela equação: 

 

 

  
  

 
  

  
                                                            

 

 Neste caso, o trabalho, é regido pela equação: 

 

                                                       

 

Na transformação isotérmica a temperatura do gás permanece constante e é regida 

pela equação: 

   

  

            

(

(3.19) 

   

Nesta transformação, a energia interna do gás ideal não sofre variação, ou seja, 

permanece constante. 

   

  

     

(

(3.20) 

   

A quantidade de calor que o gás recebe se transfere integralmente para o meio sob a 

forma de trabalho. 

Todos estes resultados acima expressos se referem a gases ideais que são definidos 

como uma aproximação dos gases reais quando se considera as seguintes condições 

(HALLIDAY, 2009):  

i) As interações entre as partículas constituintes são desprezives; 
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ii) O volume das partículas constituintes são desprezives quando 

comparadas com as dimensões do recipiente que o contém; 

iii) As colisões entre as partículas e entre as partículas com as paredes do 

recipiente são colisões elásticas. 

3.4 Máquina térmica e Entropia 

 A sociedade atual é dependente de energia. Transformar suas variadas formas de 

energia em outras formas que sejam úteis tornou-se uma prática constante e uma necessidade. 

Para se obter energia elétrica, pode-se aproveitar, por exemplo, a energia mecânica resultante 

da queda da água em uma usina hidrelétrica. Motores de automóveis ou qualquer outro 

equipamento que promova transformação de energia térmica (calor) em qualquer forma de 

trabalho (mecânico, elétrico, químico,...) são chamados de máquinas térmicas. Ou seja, 

define-se maquina térmica como sendo toda máquina capaz de converter calor em trabalho. 

 

Uma máquina térmica é um dispositivo que extrai energia do ambiente na forma de 

calor e realiza um trabalho útil. Toda máquina térmica utiliza uma substância de 

trabalho. Nas máquinas a vapor, a substância de trabalho é a água, tanto na forma 

líquida quanto na forma de vapor. Nos motores de automóvel, a substância de 

trabalho é uma mistura de gasolina e ar. (HALLIDAY, 2009, p.564) 

 

 Para que uma máquina térmica possa funcionar de modo contínuo (ciclicamente), é 

necessário que esteja conectada entre duas fontes, sendo um mais quente (TQ) e outra mais 

fria (TF), de modo que ela deve repetir uma sequência de transformações, formando um ciclo 

(ver figura 5). 
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Figura 05 Diagrama de fluxo de uma máquina térmica  

 

 

Fonte: próprio autor. 

  

Os processos envolvidos nas máquinas térmicas podem ser descritos pela 2° lei da 

termodinâmica cujo enunciado é dado por: 

 

Uma vez que a energia tende a dispersar-se ou degradar-se com o tempo, a 

quantidade total de entropia de qualquer sistema tende a aumentar com o tempo. 

Sempre que um sistema físico for livre para distribuir sua energia, ele sempre o fará 

de tal maneira que a entropia aumente enquanto aquela energia do sistema que se 

mantém disponível para realizar trabalho diminui. (HEWITT,2012 p.346) 

  

Apesar de ser inevitável a perda de parte da energia que entra na máquina térmica 

pela fonte quente devido aos processos dissipativos, espera-se que esta energia desperdiçada 

seja a menor possível e portanto se planeja construir máquinas térmicas que aproveitam 

melhor a energia que recebe. Para efetuar tal verificação, usa-se um conceito físico chamado 

rendimento, que expressa a fração de energia que entra na máquina que é realmente utilizada 

para a realização de trabalho (energia útil). Quanto maior for o seu valor, mais eficiente será a 

máquina, ou seja, mais energia útil será obtida da energia total gasta no ciclo. 

O rendimento pode ser calculado pela seguinte equação: 

 

   

  

  
 

  
 

(

(3.21) 
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 Carnot mostrou como seria uma máquina ideal que aproveitaria toda a energia 

disponível para a realização de trabalho sem haver desperdício de energia. Esta máquina 

idealizada, chamada na literatura de Máquina de Carnot apresenta a seguinte expressão do seu 

rendimento: 

   

 
    

  

  
 

(

(3.22) 

   

sendo, (   o rendimento, grandeza adimensional que expressa o percentual de energia térmica 

recebida da fonte quente convertida em trabalho útil. (   é o trabalho, cuja unidade é o joule 

(J), e      é o calor recebido da fonte quente, cuja unidade no SI é o joule (J), TF é a 

temperatura da fonte fria e TQ é a temperatura da fonte quente. Assim, o valor do rendimento 

expresso na equação 3..2 representa o limite superior do rendimento de uma máquina térmica 

real. 

 Entre as máquinas térmicas mais rentáveis temos o motor a diesel que tem o 

rendimento de aproximadamente 30%. Observe que mais de dois terços dos tipos energia é 

desperdiçada para a fonte fria. Há outros exemplos de maquinas térmicas chamadas de 

“Bomba Térmica”, entre as maquinas térmicas com esta características estão os ares-

condicionados, refrigeradores, câmaras frias. A partir do trabalho realizado por um 

compressor como exemplo o gás é submetido a uma alta pressão desta forma ao passar por 

uma espécie de radiador libera calor para o meio externo, antes de o gás circular dentro do 

refrigerador passa por um tubo regulador chamado capilar, assim quando entra no refrigerador 

(ambiente de baixa pressão) onde se expande e para que aconteça esta expansão é necessário 

absorver calor. Em resumo retira-se mais calor da fonte fria e libera na fonte quente às custas 

de trabalho externo (a partir da fonte de energia proveniente da rede elétrica). 

Dentro do contexto da segunda lei da termodinâmica surge o conceito de entropia. A 

entropia é uma grandeza física que está associada a parcela da energia que não pode ser 

convertida em trabalho. Este conceito é uma medida do grau de desordem estatística do 

sistema. Todavia, este conceito de desordem não está relacionado ao conceito popular de 

desordem como sinônimo de bagunça. O estado termodinâmico é mais desordenado do ponto 

de vista estatístico quando o seu estado macroscópico está associado a um grande número de 

possíveis estados microscópicos (SALINAS,1999). 
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3.5 Acústica e perturbação sonora 

A acústica á parte de Física que estuda os fenômenos sonoros, considerando que o 

som é transmitido por uma onda mecânica de pressão (ou densidade) e que, portanto, possui 

as grandezas: amplitude, comprimento de onda e frequência (YOUNG & FREEDMAN, 

2008). 

As ondas transmitem energia e podem se propagam através de materiais por meio de 

vibrações de um meio (ondas mecânicas) ou não (ondas eletromagnéticas). Ou seja, as ondas 

mecânicas precisam de um meio para se propagar enquanto que as ondas eletromagnéticas 

podem ser propagar até na ausência da matéria (vácuo). Todas as ondas transmitem energia, 

mas não se transporta matéria.  

Frequência, é o numero de oscilações que a partícula realiza na unidade de tempo. É 

a principal grandeza que caracterizadora de uma onda. Exemplo: f=20 ocilações/min significa 

que em um minuto a partícula realizou 20 oscilações completas. Quando a unidade de tempo 

for o segundo, substitui-se tudo por hertz (Hz). Assim F=30 vibrações/s é o mesmo que 30 

Hz. A frequência de uma onda é igual à da fonte que lhe deu origem. 

Existem três tipos de ondas: ondas transversais, ondas longitudinais e ondas mistas. 

A maneira como a onda se move pode ajudá-lo a identificar que tipo de onda é. As ondas 

transversais transferem energia numa direção perpendicular a direção de propagação da onda. 

Ondas longitudinais vibram paralelamente à direção de propagação da onda. E ondas mistas 

são aquelas que são longitudinais e transversais ao mesmo tempo. 

As ondas podem ser também unidimensionais (ondas numa corda) , ondas 

bidimensionais (ondas sob uma superfície de agua) e ondas tridimensionais (ondas se 

propagando no espaço).  

A onda eletromagnética é um tipo de onda transversal que não precisam de um meio 

material para se propagar. Assim, as ondas eletromagnéticas como, por exemplo, a luz são 

únicas ondas conhecidas que podem se propagar através de um vácuo (espaço).  

As ondas são criadas quando uma fonte (força) cria uma vibração. Vibrações em 

materiais configurados como ondas os distúrbios que se espalham a partir da  fonte da 

perturbação. Isso significa que toda onda começa em algum lugar. O comprimento de onda é 

a distância entre os dois picos adjacentes de uma onda. A amplitude é o tamanho do pico de 

uma onda e este conceito está relacionado a quantidade de energia transportada pela onda. 

Frequência é a taxa na qual uma vibração por unidade de tempo ocorre que constitui uma 

onda, para calcular a frequência utilizaremos a seguinte equação:  
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onde nessa fórmula, f representa a frequência, V representa a velocidade (que pode ser C no 

caso da velocidade da luz) e λ representa o comprimento da onda (YOUNG & FREEDMAN, 

2008). 

As ondas podem ser comparadas pela maneira como elas se comportam. As ondas têm 

um padrão repetitivo que lhes dá forma e comprimento. Essas características nos permitem 

descrever a onda e o seu comportamento e, portanto, categorizar ondas com nossas 

descrições. Ondas mudam seu comportamento quando propagam através de diferentes tipos 

de matéria. As ondas de superfície são feitas a partir da combinação de ondas transversais e 

longitudinais.  

O comportamento das ondas pode ser medido pela distância entre os picos ( 

comprimento de onda ), o tamanho do pico ( amplitude ) ou a velocidade dos picos ( 

frequência ). Som e ondas de terremoto são exemplos de ondas mecânicas. Essas e outras 

ondas se movem em velocidades diferentes em diferentes materiais. 

Como é necessariamente a fonte de energia começa a vibração da onda, a matéria ao 

redor é perturbada. Cada perturbação passa a perturbação da matéria próxima a ela e, assim, a 

energia flui para longe da fonte em uma onda. Um dos exemplos é um pingo de água caindo 

dentro de um balde cheio de água. 

Os terremotos são causados por vibrações na Terra. Quando uma onda é criada em 

um sólido, como na crosta terrestre, a matéria já está tão “apertada” que a energia não precisa 

se mover muito longe para propagar-se. A energia move-se mais rapidamente através de 

materiais sólidos. Por exemplo, em um terremoto criado por movimento da rocha na crosta 

terrestre, as moléculas não tem uma grande área para se mover, então a amplitude da onda é 

muito baixa, mas a frequência pode ser muito alta. 

O som é uma onda longitudinal que só se propaga em meios materiais e que possuem 

frequência compreendida de um intervalo audível, que no caso de ouvintes humanos, o 

intervalo está entre 20 e 20 000 hertz. O som é uma forma de energia que resulta quando 

materiais vibrantes produzem ondas que mover-se através da matéria a partir de variações de 
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densidade (ou de pressão) dos elementos constituintes do meio (YOUNG & FREEDMAN, 

2008). 

 Os limites da audição  estão compreendidos entre 20Hz e 20000, que por sua vez, não 

são rígidos, variando de pessoa para pessoa, experiência demonstra que o ouvido humano é 

capaz de distinguir algumas propriedades ligadas ao som. Essas propriedades, ligadas ao som, 

são chamadas fisiológicas da onda. 

  Temos a altura, é a qualidade que nos permite classificar em sons agudos (altos) ou 

grave (baixos), sendo este conceito dependente da frequência do som. 

Intensidade é a qualidade que nos permite diferenciar um som forte de um som fraco 

e depende da amplitude da onda. 

Timbre é a qualidade que nos permite distinguir sons de mesma altura e mesma 

intensidade, mas emitidos por fontes distintas. É pelo timbre que identificamos as diferentes 

vozes das pessoas, ou dois instrumentos musicais, ainda que emitam a mesma nota (YOUNG 

& FREEDMAN, 2008). 

 3.6 Luz e poluição visual 

 Entre os sentidos do ser humano, o da visão é sem dúvida um dos mais importantes. 

Por intermédio dela, é possível interagir mais profundamente com os diversos ambientes e 

elementos que os compõem. Apesar de a visão desempenhar papel relevante na vida de uma 

pessoa, novas tecnologias e mudanças na legislação de vários países têm, felizmente, 

facilitado o cotidiano de deficientes visuais.  

A curiosidade sobre alguns fenômenos naturais e a importância do sentido da visão 

fizeram com que diversos estudiosos e cientistas desenvolvessem a óptica, ramo da física que 

estuda a luz e os fenômenos a ela relacionados.  

A óptica pode ser dividida em duas partes principais: Óptica Geométrica: trata dos 

fenômenos associados à luz e que estão relacionados ao Princípio de Fermat, segundo o qual a 

luz percorre o trajeto entre dois pontos no menor intervalo de tempo possível. A reflexão e a 

refração são exemplos dos fenômenos estudados na Óptica Geométrica. Dentro do campo da 

óptica geométrica tem-se a óptica fisiológica que trata de todo o processo envolvido no 

sentido da visão. Anomalias da visão, como miopia, hipermetropia e astigmatismo, são um 

dos objetos principais de estudo. Óptica Física: trata de fenômenos como a interferência e a 

polarização, que estão diretamente associados à natureza ondulatória da luz. 
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 Uma fonte de luz é chamada de primária quando emite luz própria; uma fonte de luz é 

chamada de secundária quando reflete luz recebida de uma fonte primária. Assim, fontes 

secundárias não produzem luz, mas apenas refletem. Os planetas, a Lua são exemplos de 

fontes secundárias. Uma lâmpada acesa e o Sol são exemplos de fontes primárias. 

 Meios de propagação. Quando a luz atravessa um meio, permitindo que a 

visualização da fonte que a emitiu seja perfeitamente nítida, esse meio de propagação é 

denominado transparente. Exemplos: vidro liso de fina espessura, pequena camada de água 

ou ar etc. 

 Quando a luz atravessa um meio, não permitindo, porém que a visualização da fonte 

que emitiu seja perfeitamente nítida, esse meio de propagação é chamado de translúcido. 

Exemplo: vidro jateado, papel vegetal, vidro irregular de janelas de banheiros, camada de 

água com 5 metros de espessura etc. 

 Quando a luz não consegue atravessar um meio, não permitindo a visualização da 

fonte que a emitiu, esse meio de propagação é denominado opaco. Exemplos: uma camada de 

água ou ar (com partículas em suspensão) muito espessa, uma parede de tijolos, um cobertor 

de lã etc.  

 Sobre poluição e a propagação da luz; a qualidade do ar ambiente nas cidades da 

China está entre as piores do mundo. De acordo com um estudo, 12 das 20 cidades mais 

poluídas do mundo estão localizadas na China (Banco Mundial, 2007). Esta classificação é 

baseada em concentrações ambientes de PM (material particulado) com menos de 10 

micrômetros de diâmetro, classificado como PM10. Além do PM10 temos classificações 

menores ainda chegando a PM 2,5, que se referem a partículas ainda mais finas, são 

normalmente usadas em avaliações de danos à saúde. (BANCO MUNDIAL, 2007) 

Cidades mais poluídas; a PM foi apontada como o poluente mais responsável pelo 

efeito de encurtamento da vida do ar poluído. As concentrações de PM10 são altas em quase 

todas as cidades chinesas. De fato, apenas um por cento da população urbana do país vive em 

cidades com um nível médio anual de PM10 que está abaixo do padrão de qualidade do ar da 

União Europeia de 40 µg/m
3
 (Banco Mundial, 2007). A atual média anual de diretriz para 

PM10 dada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 20 µg/m
3
. (BANCO 

MUNDIAL, 2007) 

Um mundo com a taxa de poluição desordenada trará a curto e longo prazo, grandes 

prejuízos à saúde, seja uma população reduzida ou grandes metrópoles, não há 

aprofundamento dos estudos do material particularizado nas plantas e alimentos 

comercializado por todo o planeta. 
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 4 PRODUTO EDUCACIONAL E SUA METODOLOGIA 

 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, a pesquisa se baseou na teoria de 

David Ausubel sobre aprendizagem significativa, e no conceito de Paulo Freire sobre tema 

gerador, utilizando, também, propriedades físicas que envolvem os conceitos de energia 

térmica, acústica, ótica, Smog e física ambiental. A pesquisa passou a tratar o ensino de Física 

agora cada vez mais próximo da realidade do educando. 

Busca-se neste capítulo apresentar o percurso metodológico de desenvolvimento e 

aplicação do produto educacional que será apresentado na parte final desta dissertação. 

4.1 Metodologia 

 A partir dos estudos teóricos, que resultaram nos capítulos anteriores, iniciou-se o 

processo de construção de um produto educacional com o formato de sequência didática 

composta de seis fases, visando à realização de uma Feira de Ciências em uma concepção 

diferente da tradicional, conforme exposto no Capítulo 1, no tópico Feira de Ciências. 

4.2 Definição do Produto Educacional 

 O produto educacional desenvolvido neste trabalho é uma sequência didática na forma 

de uma metodologia prática para o desenvolvimento de feiras de ciências no ambiente escolar, 

podendo esta sequência ser aplicada tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. As 

etapas contidas nesta sequência são interdependentes, é necessário que seja feita seguindo a 

ordem pré-definida. Este preza pela participação integral do aluno, pois o mesmo terá atuação 

em todas as fases do desenvolvimento do trabalho, tornando-se ativo (onde o tema parte da 

vivência dele, os conhecimentos prévios são analizados, os estudos e as confecções do 

material são de propriedade intelectiva do mesmo etc.), excluindo a participação passiva 

(onde é o professor é quem decide o tema, os experimentos, a pesquisa etc.), o que temos em 

muitas escolas do país. Esta sequência definitivamente é uma proposta diferente. 
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4.3 Concepção da sequência didática para organização de uma Feira de Ciências em 

seis fases 

A presente sequência didática apresenta seis fases. As fases aqui apresentadas estão 

baseadas no conceito de tema gerador descrito por Paulo Freire e na teoria de aprendizagem 

significativa de David Ausubel. As fases estão concebidas de forma crescente e ordenadas, 

assim, é necessário que cada fase aconteça subsequentemente. Delas, trataremos agora. 

Primeira fase, chamada aqui de tema gerador. Essa é a fase em que o professor 

proporciona um momento de discussão com a sala a partir de um questionamento inicial em 

que os alunos enunciam os possíveis temas. Essa escolha leva à delimitação do tema em 

subtemas para dar prosseguimento à pesquisa. Todo tema deve ser escolhido visando uma 

educação para a cidadania que parte da vida real, daí levando-o para o conhecimento 

científico, respeitando os vários tipos de conhecimento, tal como conhecimento empírico 

(aquele que é trazido pelo aluno). Uma das perguntas a serem feitas pelos envolvidos é: Este 

tema tem um viés de cunho social, político ou ambiental? 

Segunda fase: conhecimentos prévios ou subsunçores. Após a escolha do tema 

gerador na primeira fase, são definidos os subtemas que o envolvem diretamente. O professor 

prepara agora um diagnóstico inicial, a fim de descobrir o que os alunos já dominam, ou seja, 

o que eles já sabem. Como exemplo disso existem perguntas a serem feitas, tais como: quais 

são os processos físicos, químicos e biológicos envolvidos? Nessa fase o aluno pode 

descrever individualmente o que ele pensa sobre cada assunto/tema já escolhido na primeira 

fase. Trata-se de uma fase muito importante para que na última (sexta fase), que é a de 

avaliação do processo, o professor tenha como identificar se houve ou não ganho de 

conhecimento e aprendizagem. 

Na terceira fase, ancoragem, visa-se somar novos conhecimentos aos que eles já 

sabem. Após a segunda fase os alunos já são capazes de fazer perguntas sobre o tema, naquilo 

que eles queiram saber ou aprofundar seu conhecimento sobre os temas e subtemas. Essa é 

uma fase de exposição a novos conteúdos e conceitos, os alunos agora têm acesso a livros, 

sites, palestras, entre outros, para fortalecer ou modificar o que já incorporaram aos seus 

conhecimentos. 

Quarta fase: concretização. Nessa fase o aluno já tem condições de expor o que já 

estudou, o que ele aprendeu de fato em forma de mapas conceituais ou de maquetes, banners 

etc. É importante que nessa construção o aluno tenha um momento para expor aos outros 

grupos e ao professor suas intenções e ideias, pois é a fase de, se necessário, fazer algumas 
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correções quanto à parte conceitual. E ainda essa prévia apresentação dará maior clareza ao 

que virá logo em seguida, que se trata da feira em si e da apresentação ao público.   

Quinta fase: exposição. Essa é a fase em que todo conhecimento produzido durante 

os estudos, tudo que foi adquirido e modificado junto à estrutura cognitiva, unido com as 

confecções e produções da quarta fase, será exposto ao público. Observa-se, assim, a mudança 

que ocorre: entende-se por feira não a exposição, mas todo o processo de aquisição de 

conhecimento, inclusive quando do início das fases, de escolha do tema gerador. Nessa fase o 

professor poderá articular para que o grupo apresente seus estudos para a comunidade ou 

ainda que os faça chegar ao grande público em forma de palestras, exposição, entre outros. 

 Sexta fase: reavaliação. Nessa fase o professor poderá recorrer às perguntas feitas na 

segunda fase que é a fase de conhecimentos prévios (subsunçores). Então, ele será capaz de 

identificar se houve ganho de aprendizagem significativa, se o aluno é capaz de atribuir novos 

conceitos com base no que ele já tinha na segunda fase. Aqui também o professor identificará 

se o aluno é capaz de atribuir novos significados ao mesmo fenômeno. Com isso, é possível 

determinar se realmente houve um provável ganho de conhecimento. 

Uma vez concebida a sequência didática descrita nos parágrafos anteriores, 

procedeu-se à aplicação da mesma em uma escola pública com alunos do ensino médio, 

conforme descrito a seguir. 

4.4 Descrição do produto educacional 

Como já foi dito, o produto educacional é composto de uma sequência didática 

disposta em 6 (seis) fases, seguido de um manual de como o professor pode fazer a aplicação 

de cada fase. As fases desta sequência levam em consideração a fundamentação teórica de 

tema gerador proposto por Paulo Freire e aprendizagem significativa proposta por David 

Ausubel. 

Assim, segue-se a elaboração de um produto educacional em formato de livreto, 

sendo assim uma sequência didática exequível. 

Utilizou-se o programa PowerPoint disponível no pacote do Office, em formato A5, 

já que a intenção é que esteja disponível um pequeno livro de fácil manuseio. E, ainda, que 

esse formato facilite a versão que ficará online em PDF, disponível no site do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física – Polo 5. Todavia, poderia ser utilizada o software 
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LibreOffice que é uma suíte de aplicativos livre para escritório com formato bem semelhante 

ao Office. 

 Assim, neste capítulo vamos explicar cada parte desta elaboração: capa, sumário e 

suas partes, contendo: introdução, tema gerador, subsunçores, ancoragem, construção, 

exposição e reavaliação. 

 

Capa: na construção desta, procura-se apresentar a Feira de Ciências como uma 

metodologia para aprendizagem significativa. O produto foca não o dia da apresentação, mas, 

em toda a construção da feira, podemos ver um novo conceito, pois, se adotamos como 

metodologia esta sequência pode e deve ser aplicada em qualquer outro tipo de aquisição de 

conhecimento. 
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Figura 06. Capa do produto 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Assim, segue a explicação do desenvolvimento deste produto. 

 

Sumário: contendo oito partes. Numa das partes do produto procurou-se também 

desenvolver uma forma para que o leitor tenha maior mobilidade dentro deste. Em sua versão 
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digital, disponível no site supracitado, é possível clicar em qualquer uma das partes que 

redirecionará para a parte requerida.  

 

Figura 07. Sumário do produto 

 

  

Fonte: próprio autor. 

 

 Dentro da sequência digital em PDF, é possível também, a partir de um click, voltar 

ao sumário. Isto facilita a leitura. 

  

 Introdução: Nessa parte, procura-se apresentar o conceito de Feira de Ciências 

através dos tempos, tendo assim em vista a feira como um local de aprendizagem, não distante 

da realidade na comunidade escolar. 
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Figura 08. Capa do produto 

 

  

 

Fonte: próprio autor 
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 Ainda é na Introdução que temos a ilustração das fases para o desenvolvimento da 

Feira de Ciências, baseada no conceito de tema gerador de Paulo Freire e aprendizagem 

significativa de David Ausubel. 

 

Fases: Prosseguindo, apresentam-se as seis fases da sequência didática, que são: 

tema gerador, subsunçores, ancoragem, concretização, exposição e reavaliação. As fases são 

descritas dentro de um fluxograma que é uma ferramenta do SmartArt no PowerPoint e serve 

para simplificar a apresentação, enxergar de forma global os processos. 
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Figura 09. Distribuição das fases na sequência didática 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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 Os processos aqui representados são subsequentes, cada um é pré-requisito do outro, 

ou seja, os subsunçores só podem ser avaliados se já tivermos o tema gerador, a ancoragem só 

pode ser estimulada se tivermos os subsunçores analisados, e assim por diante. 

 Pretende-se aqui, de forma clara e mais resumida, expor o conceito de tema gerador, 

baseado na teoria de Paulo Freire. Fica bem claro que todo tema gerador deve levar em conta 

o contexto político-social do sujeito. 
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Figura 10. Capa do produto 

 

 

 

Fonte: próprio autor. 

  

Procura-se ainda demostrar como o professor pode identificar o tema gerador, pois 

nem todo tema é um tema gerador, há qualidades que fazem diferir um tema gerador, por 
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exemplo: partir da realidade do sujeito de um problema social, científico ou tecnológico do 

dia a dia.  

 Logo após a escolha do tema gerador, os alunos fizeram enunciados em subtemas, e 

nesses subtemas qual o componente curricular em que o sugerido tema está inserido, estas 

relações ainda, facilitará o entendimento se usar um conceito de tal matéria para entender tal 

fenômeno ou aspecto. Trabalha-se aqui a interdisciplinaridade (o que é um comum a duas ou 

a mais disciplinas), que se observa em todo o currículo escolar, mas muitas vezes não é 

compreendida.  
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Figura 11. Capa do produto 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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 Um exemplo: poluição sonora foi enunciada como componente curricular de Física, 

Biologia e Química, conforme observamos na imagem anterior. 

 Os subsunçores também podem ser chamados de análise dos conhecimentos prévios. 

Essa fase é muito importante, pois nela se indicam os próximos passos, as perguntas feitas 

aqui têm que ter relação com o tema principal escolhido. 

 

Figura 12. Os subsunçores 

 

Fonte: próprio autor. 
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 As perguntas podem ser feitas em relação ao tema principal e seus subtemas. 

Solicita-se aos estudantes que coloquem o que sabem sobre o tema, na visão deles mesmos, 

mesmo que as respostas sobre os temas não estejam corretas. 

A partir das respostas dadas pelos alunos e da análise dos subsunçores, o professor é 

capaz de indicar os próximos caminhos da pesquisa. 

Figura 13. Conheciementos prévios 

 

Fonte: próprio autor. 
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Segue-se agora a fase de ancoragem, em que os estudantes serão expostos aos novos 

conhecimentos. Ancoragem: Nessa fase os alunos podem continuar fazendo perguntas, talvez 

perguntas realmente signifiquem a melhor fórmula para o aprendizado, o conhecimento.   

Figura 14. Ancoragem 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Na fase aqui mencionada, os alunos poderão receber palestras e novamente fazer 

perguntas que os ajudarão a obter mais conhecimento sobre o assunto/tema escolhido. 
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Na concretização, os alunos produzirão aquilo que pretendem usar para demonstrar 

tudo o que estudaram. Por exemplo: mapas, banners, diagramas, maquetes etc. 

 

Figura 15. Capa do produto 

 

Fonte: próprio autor. 
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Os alunos poderão ainda nessa fase ter ancoragem, pois as descobertas não 

terminaram. Quando acontecerem as construções, descobrirão ainda mais sobre o assunto, isto 

é, as descobertas ainda continuam. 

Exposição: Nessa fase, com os conhecimentos já acomodados na estrutura cognitiva e 

também com a fase da concretização já concluída, segue-se a exposição, que é compartilhar 

tudo o que foi estudado, ou seja, o conhecimento. 

Figura 16. Exposição e as visitas 

 

 

Fonte: próprio autor. 
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Nessa fase podemos ter uma exposição oral, depois, abertura para perguntas. Pode-se 

expor o modo de pesquisa e o que foi produzido. Os próprios alunos discutiram 

antecipadamente qual a melhor forma de expor o que fora estudado.. 

A última fase é da reavaliação. É a mais extraordinária, pois aqui o professor terá a 

oportunidade de observar se o método, ao ser aplicado respeitando suas fases, dará ao 

estudante melhores conceitos à sua estrutura cognitiva, ou, ainda, que essa estrutura foi 

modificada. 

Figura 17. Reavaliação do produto 

 

Fonte: próprio autor. 
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 Observamos aqui uma grande oportunidade de reavaliação do processo. Nessa fase o 

professor repete as perguntas feitas na segunda fase. O mesmo aluno poderá dar, a respeito do 

mesmo assunto, respostas com maior profundidade de cognição, com maior conhecimento. As 

respostas apresentadas anteriormente são respostas, de alunos que participaram da pesquisa 

observa-se o êxito do método pois cada resposta agora traz consigo um conhecimento que 

foge ao empírico e aproxima-se cada vez mais do conhecimento cientifico. 

 

5. APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Começamos a descrição e abordagem da Feira de Ciências de forma mais detalhada. 

Essa feira foi realizada com o intuito de aplicar a sequência anteriormente concebida.  

 É possível agora propor um produto educacional que auxilie professores de Ciências 

na organização de Feira de Ciências. Dentro dessa nova compreensão, desencadeia-se um 

processo a partir de uma sequência didática constituída de seis fases. 

As fases são: tema gerador, subsunçores, ancoragem, concretização, exposição e 

reavaliação. 

5.1 Descrição da escola onde se desenvolveu o processo de aplicação do produto 

A pesquisa foi realizada com alunos de uma escola de ensino médio localizada em 

Cacoal, a referida escola visa atender à necessidade de ampliação do quadro escolar do ensino 

médio da Rede Estadual na região Sul do município, principalmente alunos advindos da zona 

rural do município.  

 O quadro discente da escola atualmente é de 12 turmas divididas nos turnos 

matutino e vespertino, com um total aproximado de 350 alunos regularmente matriculados. 

Sua clientela é composta por alunos moradores do bairro que a circunda e de outros 

provenientes da zona rural. Por tratar-se de uma escola pública, um percentual significativo é 

composto por alunos de baixa e média renda. 

Os alunos ali matriculados dispõem de meios pedagógicos que a escola pode 

oferecer: utilizam a biblioteca e o laboratório de informática para suas pesquisas; há sala de 

multimídias, laboratório de ciências para exposições de trabalhos e seminários. A direção da 

escola trabalha em parceria com o Conselho Escolar, instituído em 2011, por processo eletivo 



80 

 

com alunos, equipe de servidores da escola e comunidade. Os educandos são ativos, 

participantes, por isso estão sempre envolvidos nas atividades cívicas, comemorativas, 

pedagógicas e extraclasse. E, também, a filosofia e os princípios da escola requerem uma 

equipe de professores e profissionais da educação preparados, capacitados, competentes e 

dinâmicos. 

A escola está inserida numa comunidade cujo nível de escolaridade é precário, a 

maioria dos familiares da clientela não concluiu o ensino médio e muitos estão voltando às 

salas de aula buscando cursos que permitam concluir os estudos rapidamente, como: 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), seriado e supletivo. O produto fora aplicado em uma 

turma da 2° série do ensino médio. Posteriormente feito em todas as 12 turmas da escola.  

5.2 A Feira de Ciências, o passo a passo sobre a construção  

A exposição da Feira de Ciências foi realizada no dia 15 de dezembro de 2017 No 

presente trabalho a exposição da feira foi caracterizada como uma parte do processo, ou seja, 

ela é apenas uma das fases da metodologia aqui proposta (as fases estão descritas a seguir). 

Assim, o desenvolvimento e aplicação da sequência didática se deu tendo por base 

uma metodologia constituída de seis etapas, cujos fundamentos decorrem da ideia de Paulo 

Freire sobre tema gerador e da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel.  

As seis fases são: tema gerador, subsunçores, ancoragem, concretização, exposição 

e reavaliação, descritas com maior riqueza de detalhes a seguir. 

Primeira fase: escolha do tema gerador. Faz-se necessário esclarecer que foi explicada 

aos alunos a relação entre o tema escolhido a ser estudado e a realidade cotidiana deles. Seu 

objetivo é o de algo que seja mais que uma mostra: que cause mudança social e política à 

localidade onde residem. O tema da feira deve ter relação com seu dia a dia, ou seja, ter cunho 

sociopolítico, para uma educação libertadora.  

Entre as perguntas feitas estão as seguintes: quais são os problemas sociais e 

ambientais no lugar onde você vive?; quais as possíveis causas desses problemas?; como é 

possível encontrar uma solução para esses problemas?; como a ciências da natureza, ciências 

humanas, entre outras ciências pode contribuir para essa solução?  

Tudo começou com o professor propondo que os alunos escolhessem e apontassem 

um problema que envolvesse social e politicamente o seu entorno. Desse problema surgiria, a 
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posteriori, o tema gerador. Observa-se aqui uma atitude que leva em consideração o aluno 

protagonista nessa decisão, para que ela não seja unilateral. Começamos com os alunos 

sugerindo os temas e o professor atento à oportunidade de identificar um tema que fosse 

amplo, possível e exequível e que tivesse as características de um tema gerador, conforme 

apresentado em Como identificar o tema gerador, no Capítulo 1.  

Então, fez-se amplo debate com toda a sala acerca de assuntos selecionados dentre os 

diversos temas sugeridos por eles, como, por exemplo: o perigo das enchentes com casas às 

margens do rio, problemas sociais de mendigos e pedintes nos sinaleiros, queimadas, biomas, 

poluição etc. Depois de vários temas indicados foi escolhido aquele que, de alguma forma, 

mais indicado, surgindo nesta fase o tema gerador: poluição. E, deste, surgiram mais cinco 

subtemas sobre os quais os alunos se debruçariam em seus estudos: poluição sonora, poluição 

visual, poluição ambiental, poluição das águas e poluição do ar. O tema poluição foi bem 

defendido, e um dos alunos disse: “lá próximo de casa, professor, alguns jovens, brincando, 

atearam fogo no pasto e queimou muito. Os bombeiros não conseguiram apagar o fogo, 

disseram ainda que as casas que ficam ao redor ficaram cheias de fuligem”. 

O tema gerador caracteriza-se pela relevância no contexto social dos alunos. É 

válido ressaltar, neste caso, que o tema “queimadas” (ou poluição) se sobressaiu em relação a 

este contexto, pois, quanto ao espaço ou situação em que os alunos vivem, é um problema real 

do contexto social da vida deles. E isso caracteriza esse assunto como um tema gerador, de 

fato, conforme definido no capítulo 1.  

A Figura 18 apresenta o tema gerador e quais as matérias que segundo o 

conhecimento dos alunos se relacionam com o tema escolhido.  

 

Figura 18. Tema gerador e com quais possíveis matérias ele se relaciona. 

 

Fonte: próprio autor  
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Logo em seguida, pede-se aos alunos que digam, dentre os subtemas, quais as 

matérias que eles relacionam com o tema principal. O foco aqui é explorar as possibilidades, 

pois intrinsecamente cada uma das matérias se relaciona com as demais. Como exemplo, para 

poluição sonora, os alunos indicaram que podem ter maior aprofundamento estudando os 

conceitos físicos, químicos e biológicos, conforme se apresentou na Figura 18. 

Segunda fase: conhecimento prévio ou subsunçores. Já com o tema escolhido 

(poluição), a motivação foram as grandes queimadas que acontecem na cidade e em seu redor 

e próximo das casas onde residem os alunos. Após decidirem, entre os diversos temas (dengue 

e água parada, mendigos no sinaleiro e a saúde pública, abandono de menores, uso de 

intorpecente na infância), estudar sobre poluição, foram feitas algumas perguntas, como, por 

exemplo: 

O que é poluição?  

O que você entende sobre poluição sonora?  

O que você entende sobre poluição visual?  

O que você entende sobre poluição ambiental?  

O que você entende sobre poluição das águas?  

O que você entende sobre poluição do ar? 

 

A partir dessas perguntas, os estudantes colocaram sua visão sobre as principais 

causas da poluição. As respostas dadas por eles são os conhecimentos prévios para esta 

pesquisa, tais conhecimentos passam a organizar os próximos passos da pesquisa, limitando-

se realmente àquilo que o aluno precisa. 

Com base nas produções escritas dos alunos, verificam-se as seguintes falas dos 

alunos, na pesquisa sobre os seus conhecimentos prévios. 

 

Sobre poluição visual 

A poluição visual faz os olhos ficarem vermelhos e traz problemas a ponto de te 

fazer ficar cego. Vem por bactérias e também vem no ar. 

Poluição visual causa irritações por muita fumaça.  

Poluição visual – Não sei, talvez o lixo nas ruas, quando vemos ele, tem poluição 

visual; quando vemos algo que não nos agrada, vira poluição visual. Os conflitos também. 

 

Sobre poluição sonora 

Poluição sonora é tudo o que se liga a som automotivo. 
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Poluição é tudo o que faz mal. 

A poluição sonora é tudo que tem música alta, sons altos. E isso é o que polui nossos 

ouvidos, que faz ficar com enxaqueca etc. 

Poluição sonora é música pesada que usa palavrões e fala mal de mulher, com falta 

de respeito...  

 

Os alunos dispunham de pouco ou quase nenhum conhecimento prévio, logo, 

observa-se que faltam pré-requisitos e muitos dos conceitos estão equivocados.   

Para sanar tais equívocos, ou ainda melhorar o que eles já compreendiam, os alunos 

foram expostos a novos conhecimentos, a partir de estudos e palestras. Essa é a terceira fase, 

denominada ancoragem. 

A fase de ancoragem contou com palestras de dois professores especialistas. O 

primeiro, de Biologia; o segundo, professor especialista em Física. Nessa fase, os alunos 

puderam propor questões a respeito do seu tema preferido aos professores participantes das 

palestras. Nessas perguntas, eles puderam desenvolver ou acrescentar aquilo que já sabiam e o 

que eles precisavam saber mais. Há aqui uma ótima forma de modificar muitos dos 

conhecimentos que já possuíam. 

Entre as perguntas feitas pelos alunos, elegem-se estas como exemplos, todas as 

perguntas aqui foram elaboradas pelos alunos. 

 

Figura 19.  Ancoragem, agregar novos conhecimentos sobre a Física. 

 

 

 

Fonte: próprio autor  

 

 Observa-se o entendimento da primeira fase, pois o aluno tenta fazer ou descobrir qual 

é o link entre a Física e o meio ambiente, além, é claro, de explorar as possibilidades de 

redução do lixo eletrônico. 
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Figura 20.  Ancoragem, agregar novos conhecimentos sobre poluição. 

 

 

Fonte: próprio autor . 

 

 Nessa pergunta, o aluno verifica a possibilidade de mudança de atitude. 

 

Figura 21.  Ancoragem, agregar novos conhecimentos sobre poluição sonora 

 
 

Fonte: próprio autor . 

 

 

Verifica-se aqui alguma preocupação com o volume sonoro, além, é claro, que na 

segunda pergunta o aluno questiona onde no currículo de Física está inserido o estudo sobre 

poluição sonora. 

 

Figura 22.  Ancoragem, agregar novos conhecimentos sobre poluição das águas 

 
Fonte: próprio autor . 

 

 

Aqui, há uma curiosidade com relação à poluição no espaço das cidades, logo, vemos 

como a influência na escolha do tema gerador ganha relevância social, esta, intrínseca durante 

toda a pesquisa.  
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Figura 23   Ancoragem, agregar novos conhecimentos sobre poluição das águas 

  
 

Fonte: próprio autor  

 

 Nessa pergunta, observa-se a preocupação com a poluição dos rios e se ela pode gerar 

prejuízo aos animais e à sociedade. Novamente, a preocupação com o contexto social. 

 

Figura 24.  Ancoragem, agregar novos conhecimentos sobre poluição da atmosfera 

 

 
Fonte: próprio autor . 

 

Observa-se um link com a matéria de Física relacionada a forças aerodinâmicas tais 

como peso, sustentação, impulso e resistência do ar.  

 

Figura 25.  Ancoragem, agregar novos conhecimentos sobre poluição sonora 

 

 

Fonte: próprio autor . 

 

O aluno demonstra preocupação com as consequências da poluição sonora no corpo 

humano, percebe os conceitos físicos e biológicos que envolvem esse tema. O professor 
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explicou que ouvir som muito alto causa nervosismo, insônia, hipertensão e até mesmo 

impotência sexual. 

É válido ressaltar que tais palestras contaram com pelo menos três professores, sendo 

um de Física, professor José Maurício, que respondeu as seguintes perguntas: 

 

O que é poluição sonora e quais efeitos físicos ela causa no corpo humano? 

O que é poluição visual e quais são os efeitos dela no corpo humano?  

O que é poluição ambiental?  

O que é poluição do ar?   

 

Todas essas perguntas também foram respondidas pelo professor mestre em Biologia 

Almério Gusmão. Com essas perguntas, em conceitos e embasamentos biológicos na análise 

das palestras, os alunos puderam vislumbrar a diferença das “visões” da Física e da Biologia 

sobre o mesmo assunto.  

As perguntas anteriores foram feitas aos professores participantes, propriamente 

buscando definir poluição a partir do que eles têm em mente. Também foram expostos a 

palestras em que os alunos foram perguntando o que “achavam” necessário para aprender 

mais sobre o tema.  

É fato que nessa parte novos conhecimentos foram agregados à estrutura cognitiva, 

assim como também foram modificados alguns dos que eles já tinham. Por isso, inclusive, 

essa fase é conhecida como ancoragem, trata-se de uma fase abordando o processo de 

construção de uma Feira de Ciências.  

Para a sistematização das pesquisas (considera as varias pesquisas dentro do tema 

principal) e ainda visando à próxima fase, que é a de concretização como a figura 26 mostra, 

aliás tem-se a oportunidade de sistematizar tudo o que foi estudado. 

Ao final dessa fase, utilizou-se o questionário da Figura 26, já com datas prévias para 

a organização da exposição vide apêndice A neste trabalho. 
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Figura 26. Ancoragem, perguntas pós-exposição a novos conhecimentos 

 

 

Fonte: próprio autor  

 

 

 A figura 27 representa um roteiro prático das atividades propostas, serve para 

organização e sequência lógica das atividades já desenvolvidas. Assim como também das 

fases subsequentes.  
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Figura 27.  Ancoragem. Preenchimento do roteiro prático em grupo; todos puderam dar sua 

opinião 

  

Fonte: próprio autor . 
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Quarta fase: concretização. Nessa fase, há organização/esquematização de tudo que 

foi adquirido na fase anterior (fase de ancoragem). Nesta fase, os alunos se dispuseram a 

fabricar maquetes, banners e outras formas para apresentar o tema já estudado.  

As Figuras 28 a 31 mostram os trabalhos desenvolvidos pelos alunos, durante a fase 

de concretização, a figura 28 mostra o baixo curso do rio pirarara, onde o grupo que 

desenvolveu a pesquisa sobre poluição das águas faz a analise de como a interferência 

humana afeta a qualidade da água do rio.  

 

Figura 28.  Concretização, maquete baixo curso do rio Pirarara. 

 

 

Fonte: próprio autor . 
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A figura 29 apresentam os resultados da pesagem dos alimentos desperdiçados 

durante uma semana, temos aqui uma verdadeira discussão em um pais onde muitos passam 

fome é assustador vermos o desperdício. As figuras 30 e 31 são banners feitos para 

apresentação dos resultados e discussões das pesquisas dos alunos. 

 

Figura 29.  Resultados da pesagem dos alimentos desperdiçados durante uma semana 

  
 

Fonte: próprio autor . 

 

Figura 30.  Concretização, banners, comunicação oral dos estudos  

 

Fonte: próprio autor . 
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Figura 31.  Concretização, banners, comunicação oral dos estudos 

 

 

Fonte: próprio autor (). 
 

É nessa fase também que os grupos terão um tempo para expor para a turma o que 

vão apresentar para o grande público. Isso se faz necessário, pois há possibilidade de 

intervenção, tornando assim uma possível ancoragem nesta fase, o que caracteriza muito bem 

a metodologia de pesquisa participante. 

Essa apresentação prévia possibilita ainda ao professor fazer alguma correção 

conceitual ou lembrar algo que seja importante durante a apresentação. Nessa fase os alunos 

já estão com a maioria dos conceitos bem acomodados (que já podem ser utilizados como 

ancoradouro para uma nova aprendizagem) na estrutura cognitiva.  

As Figuras 32 a 34 mostram as apresentações, uma comunicação oral prévia do que 

vai ser feito na quinta fase, que é a exposição.  
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Figura 32.  Concretização, pré-apresentação. Grupo 1 

 

 

Fonte: próprio autor . 
 

Figura 33.  Concretização, pré apresentação. Grupo 2 

 

 

Fonte: próprio autor . 
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Figura 34.  Concretização, pré apresentação. Grupo 3 

 

 

Fonte: próprio autor . 

 

Figura 35.  Concretização, construção de composteira com galões reciclados. 
 

 

Fonte: próprio autor . 
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Quinta fase, exposição. Nessa fase os alunos fizeram a apresentação de tudo que 

tinha sido estudado, toda a informação que tinham conseguido reunir. Trata-se da exposição 

da Feira de Ciências. Junto com a produção da quarta fase, os estudantes foram à 

apresentação, houve engajamento da comunidade escolar na apreciação do que tinha sido 

estudado. As Figura 36 a 41 apresentam , a finalização deste longo processo de estudo, agora 

na forma de exposição oral os alunos envolvidos podemapresentar todo o conhecimento 

adquirido ao longo deste método. 

 

Figura 36.  Exposição em grupo com a apresentação sobre poluição do ambiente e a exposição do banner com o 

cálculo do desperdício de alimentos 

 

 

Fonte: próprio autor . 
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Figura 37.  Exposição em grupo com a apresentação sobre poluição sonora 

 

  

Fonte: próprio autor . 

 

Figura 38. Exposição tipos de fones mais comuns utilizados por jovens, apresentação sobre poluição sonora. 

 
 

Fonte: próprio autor . 
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Figura 39.  Exposição em grupo com a apresentação oral sobre poluição do ar 

 
Fonte: próprio autor . 

 

Figura 40.  Exposição em grupo com a apresentação sobre poluição do ambiente e a explicação sobre os 5 Rs 

(reduzir, reutilizar, reciclar, recusar e repensar). 

 

 

Fonte: próprio autor . 
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Figura 41.  Exposição no auditório em visitação pela comunidade escolar 

 

 
Fonte: próprio autor . 

 

 Observamos que todos os grupos se aplicaram nas apresentações e, em uma manhã, 

por mais de quatro horas, houve a exposição em que os visitantes puderam fazer perguntas 

sobre os trabalhos feitos e como foram desenvolvidos os estudos. Os alunos foram além da 

organização; o grupo que trabalhou poluição ambiental comentou os 5 Rs (reduzir, reutilizar, 

reciclar, recusar e repensar), na forma de banner e slides sobre o assunto. 

Sexta fase, reavaliação. Nessa fase repetiram-se as perguntas feitas na segunda fase 

(subsunçores). Essa etapa destina-se à verificação se houve um ganho de conhecimento ou 

não, se a estrutura cognitiva foi alterada.   

Utilizou-se uma ferramenta do Google, um questionário em formato eletrônico, 

entregue via e-mail ou enviado individualmente em rede social whatsapp para acesso por link, 

gerados por meio de uma ferramenta gratuita oferecida pelo Google: o Google Forms no 

endereço web a seguir: https://goo.gl/forms/6Z7pDTzZswarjdcE3 

Para a realização da pesquisa, averiguou-se se houve um ganho ou não de 

aprendizagem, se há novos significados para aquele conhecimento preexistente. O 

questionário ficou disponível para preenchimento no site do Google Forms.  

  

https://goo.gl/forms/6Z7pDTzZswarjdcE3
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6 AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

 

 Este capítulo vai tratar da análise dos resultados obtidos visando a avaliação da 

aplicação do produto educacional na sala de aula. 

6.1 Perguntas e respostas do questionário na fase de reavaliação 

 

POLUIÇÃO VISUAL? 

Aglomeração excessiva de cartazes e outdoors em ambientes públicos.  

"É tudo  qui o que po ui su  visão”. 

 x  “  rt z de    p  h  po íti  ”. 

Toda informação em grande quantidade, muitas placas de publicidade. Propaganda!  

Quaisquer coisas que causem desconforto na visão. 

 

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS? 

"Tudo aquilo que polui nossa água. Ex. lixo, esgoto". 

Contaminação por meio de descarte das indústrias, fazendas etc., e o descarte 

inadequado de esgoto. 

Quando o homem faz qualquer coisa que afeta os rios ou água em geral. 

 

POLUIÇÃO DO AR? 

"Tudo aquilo que polui nosso ar. Ex. queimada, fumaça de carros". 

Por meio de fumaça de automóveis, fábricas, veneno em fazendas etc.  

Os carros contribuem bastante com a emissão do gás carbônico, que causa a poluição do 

ar. 

 

POLUIÇÃO SONORA? 

"Tudo aquilo que agride nossos ouvidos. Ex.: som muito alto". 

Altos níveis de ruídos, por meio de carros de som, obras, fones de ouvido, ambientes 

com grande número de pessoas etc.  

Músicas em tempo muito extenso, o que causa desconforto na audição. 
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POLUIÇÃO AMBIENTAL? 

Tudo aquilo que polui nosso ambiente. 

Descarte de embalagens de produtos agrícolas, usinas etc. 

Descarte mal feito de alimentos, falta da reciclagem etc.  

Tudo aquilo causado pelo homem.   

 

O QUE VOCÊ ENTENDE SOBRE POLUIÇÃO? 

– É um ato que o ser humano faz pra natureza que a prejudica. 

– Tudo que é produzido em grande escala, que afeta os seres vivos, tanto racionais quanto 

irracionais; a maioria da poluição foi criada pelo homem. 

– Poluição é tudo aquilo que prejudica a natureza ou um meio. 

– É tudo aquilo que possa sujar e prejudicar tanto o meio ambiente quanto o ser humano.  

– Uma questão que afeta a humanidade. 

 

As respostas aqui descritas foram selecionadas com base nas respostas quem mais se 

apresentaram. As transcrições das respostas foram feitas na íntegra, procurando sempre 

transmitir de forma mais fidedigna o que o interlocutor (aluno) em questão queria expor.  

6.2 Análise das respostas dos alunos após construção da feira 

Verifica-se agora nessa fase que após o processo de ancoragem houve uma mudança 

conceitual, ou seja, houve efetiva aprendizagem. Ao se comparar as respostas à mesma 

pergunta em relação à fase dos subsunçores e à fase de ancoragem e concretização, observa-se 

ganho de aprendizagem. Há uma significativa mudança no sentido de que agora os estudantes 

inserem conceitos nas respostas. 

A partir das pesquisas, os alunos chegaram a conclusão que o tema escolhido 

(poluição) é estudar de quase todos os tipos de agressão aos seres vivos, ainda percebemos 

que são capazes de inserir respostas mais rebuscadas, que ultrapassa o “achismo”, se 

encontrando em um nível superior de cognição, pois colocam informações que foram 

pesquisadas ao longo do trabalho, deixando o conhecimento empírico e aproximando-se mais 

do científico.  

Um dos exemplos é a resposta para poluição sonora na segunda fase, a de 

conhecimentos prévios (subsunçores) . O aluno diz: “Poluição sonora é música pesada que 
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usa palavrões e fala mal de mulher, com falta de respeito”. Observa-se uma resposta do senso 

comum, diria, até uma crítica ao gênero musical. 

Após a fase de concretização, o aluno já se apresenta dotado de capacidade de inserir 

novos conceitos prévios, estes que servirão de novos subsunçores para novos conhecimentos: 

altos níveis de ruídos, por meio de carros de som, obras, fones de ouvido, ambientes com 

grande número de pessoas conversando etc. vide figura 17. 

6.3 Avaliação dos alunos em relação ao produto educacional 

Segue aqui as impressões que os alunos tiveram sobre a feira e análise sobre poluição, 

este grupo difere do anterior, pois aqui se utiliza uma abordagem qualitativa do trabalho 

inclusive é descrito na integra as respostas dos participantes sobre a forma e o aprendizado 

adquirido ao longo do desenvolvimento do trabalho. As pergunta aqui também exige que ele 

liste os principais problemas, de cada subtema. 

As principais respostas foram as seguintes (o desenvolvimento do trabalho se deu em 

grupo e as respostas que aqui não apareceram é devido a sua similaridade com as presentes): 

 

 QUAIS AS PRINCIPAIS CAUSAS DA POLUIÇÃO? PRINCIPAIS PROBLEMAS? 

- Lixo, indústria, agronegócio. 

- O capitalismo, que prefere lucrar ao invés de procurar soluções sustentáveis, havendo 

assim cada vez mais fábricas que poluem o ar com a emissão de gases tóxicos; falta de 

conscientização da população. 

- A falta de responsabilidade, a ganância em produzir mais sem se preocupar com o 

destino das embalagens e a falta de conscientização. 

- Lixo em excesso nas indústrias e gerado pelo próprio ser humano.  

- Má distribuição de alimentos e desperdício de parte maior **fome e subnutrição. 

 

 QUAIS SÃO AS POSSÍVEIS INTERVENÇÕES PARA CADA UM DOS PROBLEMAS 

CITADOS? 

- Tentar, mais vezes, incentivar a população sobre os problemas e dar soluções para eles.  

- Procurar soluções sustentáveis, reutilização, conscientização (principalmente nas 

escolas). 
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- Conscientizar a população sobre as causas que irão acontecer no futuro se as pessoas 

não pararem com isso, e criar novas leis para intervir.  

- A conscientização da população e a ajuda de todos. 

- Conscientização por parte de tudo.  

 

 QUAIS FORAM OS PONTOS POSITIVOS, DE REALIZAR UMA FEIRA TAL COMO A 

QUE APRESENTAMOS? 

- Melhoramento do nosso conhecimento e incentivo à população para não poluir.  

- Por meio da feira, obtemos mais conhecimentos sobre o assunto, que tanto é discutido 

e tão pouco compreendido. 

- Os pontos positivos foram que todos nós aprendemos um pouco mais sobre os 

problemas causados e como podemos diminuir os seus efeitos. 

- Conscientizar a população e mostrar os danos que a população pode causar.  

- Foi a mostra de fatos reais que acontecem e conscientização social. 

 

 QUAIS FORAM OS PONTOS NEGATIVOS, DE REALIZAR UMA FEIRA TAL COMO A 

QUE APRESENTAMOS? O QUE PRECISAMOS MELHORAR? 

- Não achei ponto negativo; ter mais feiras assim.  

- Não creio que tenha pontos negativos; se alguém encontrou, eu estou cega, pois não 

achei. 

- Os problemas negativos foram que nem todos os alunos prestaram atenção em nossa 

apresentação, e precisamos melhorar, perder um pouco a vergonha de falar para os 

outros e estudar mais sobre os conteúdos. 

- Acredito que nenhum.  

 

6.4 Análise das falas dos alunos 

 

 Observamos um entusiasmo por parte dos alunos após a feira. As falas dos alunos 

demonstram isso: – Foi a mostra de fatos reais que acontecem e conscientização social. 

A partir do exemplo descrito anteriormente, temos agora os alunos associando a feira 

com fatos da vida, ou seja, faz sentido realizar um estudo que tenha a ver com seu dia a dia. 

Ainda se vislumbra uma transformação social levando em consideração a conscientização 

social.   
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No apêndice B temos os banners produzidos como forma de resultados das pesquisas 

feitas pelos alunos, dentre estes temos um sobre poluição ambiental, nele os alunos colocaram 

um gráfico com o peso da alimentação desperdiçada durante uma semana em uma escola de 

ensino médio, na forma de gráfico, “com projeções para um ano daria toneladas” 

comentários feitos ao visualizarem o banner. Há aqui uma demonstração de quão significativo 

foi este trabalho, ao relacionarem a logística e produção alimentar com o desperdício, não 

somente a poluição, mas uma forma de conscientizar a comunidade escolar, ir além do 

esperado, pois ao proporem este trabalho construiu-se também uma composteira que foi o 

auge para este grupo, diziam que “agora vamos fazer e ensinar como produzir adubo 

orgânico”, então observa-se mais uma vez mudanças produzidas por esta forma de fazer 

conhecimento através de uma feira de ciências pautada na aprendizagem significativa.  

A equipe que produziu banner sobre a poluição sonora tratou de doenças causadas 

pela exposição prolongada a ruídos, relacionou com o tema saúde, pois dentre as descobertas 

está a que: uma pessoa exposta a som (nível de audibilidade) com volume excessivo pode vir 

a ter impotência sexual.   Todos os conteúdos mesmo até os de temas transversais estiveram 

presentes neste trabalho, o método em seis fases ainda permite que o professor faça uma 

autoanálise do que fora aprendido, um método completo baseado em tema gerador e 

aprendizagem significativa. 

Também podemos destacar que após a feira os alunos envolvidos montaram um clube 

(tratamos, aqui, de uma escola do modelo integral, chamada de Escola do Novo Tempo, em 

que os alunos montaram o Clube de Protagonismo). Nesse clube, começaram a utilizar a 

composteira que foi objeto da feira, para produção de adubo orgânico a partir das cascas que 

sobram dos alimentos ingeridos por eles. É válido mencionar que, sem a intervenção do 

pesquisador, vemos aqui uma mudança de atitude em relação às atuações na sociedade. O 

trabalho de intervenção na realidade, que leva em consideração a reflexão ativa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após os estudos do mestrado e de percorrer o processo de desenvolvimento do 

produto educacional, aplicando as seis fases (tema gerador, subsunçores, ancoragem, 

concretização, exposição e reavaliação) ao qual baseou-se em Freire e Ausubel. A 

metodologia apresentada é uma forma de organização do trabalho que envolve uma Feira de 

Ciências.  

Observou-se a metodologia de pesquisa-ação, em que o aluno é protagonista 

participante. Ainda vale ressaltar que em todo o processo os alunos tomaram decisões: na 

escolha do tema que foi enunciado por eles; na escolha das perguntas que fizeram aos 

entrevistados, nas entrevistas e pesquisas para aprofundar o conhecimento; na quarta fase, em 

que escolheram a melhor forma de apresentar o que haviam estudado; na sexta fase, com as 

impressões e avaliações do processo.  

Afinal, isso fez sentido, fazia parte do que eles acreditavam ser o certo, o tema 

poluição fez com que tivessem uma mudança de atitude. Portanto, este processo (a feira), 

como metodologia de ensino, foi tão significativo que, mesmo depois de concluído o processo 

de construção, exposição e reavaliação, os alunos continuaram o trabalho (conforme tratado 

no capítulo 6). 

 Se o ser humano é capaz de ver a si no mundo e compreender que é dependente dos 

recursos naturais e que estes são finitos, a partir dessa reflexão e de ações para este fim, ele 

pode fazer a diferença no mundo, mesmo que pequena. 

 

Observamos que após os participantes enunciaram novos significados para as 

perguntas iniciais conforme relacionado no capítulo anterior, demonstra uma mudança ativa 

com intervenção na realidade. Tal percepção é perfeitamente explicável por David Ausubel, 

quando ele expõe sua teoria sobre aprendizagem significativa. Teoria em que se levam em 

consideração os pontos de ancoradouro para as novas informações e essas se associam à 

estrutura cognitiva, tornando-se subsunçores para uma nova aprendizagem. Assim, é possível 

afirmar que nesse processo houve um ganho de aprendizagem. 

Para tanto faz se necessário o continuo aperfeiçoamento das técnicas de como e 

porque ensinar. A partir dessa premissa a aplicação de contínuo dentro de sala de aula este 

produto, baseado nas 6 fases, possibilita um ensino não baseado ao “sumário do livro” 

didático, mas sim partindo do dia a dia (conhecimento empírico) para que este transmude em 

conhecimento científico (significativo). Propomos ainda o aprofundamento em uma 
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metodologia participativa na forma de ensino dos conteúdos não só em Física, mas em todas 

as disciplinas que estes se baseiam nas seis fases as quais contenha o tema a ser pesquisado, a 

aferição de quanto os alunos já sabem sobre o tema (subsunçores), a aquisição de novos 

conhecimentos (ancoragem), a concretização que é a parte ativa reflexiva do processo onde o 

aluno diz de qual forma este conhecimento deve ser compartilhado (banners, cartazes etc.), a 

exposição deste conhecimento, e a reavaliação do processo para verificar a qualidade da 

aprendizagem. 

O produto educacional está disponível no Apêndice C da dissertação, assim como no 

site do Polo 05 Jí –Paraná do MNPEF. 
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APÊNDICE A - Roteiro Prático  

 

Um problema de dimensão político-socioambiental: A poluição! 
Nós somos: 

__________________________________________________________________ 

Divisão em grupos ficamos com o tema: 

 __________________________________________ 

Que é: 

__________________________________________________________________ 

Tudo o que eu já adquiri de conhecimento sobre este tema é: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

É suficiente para produzir uma apresentação:  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

O que preciso ainda pesquisar? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Para expor ao público de forma que impacte e cause transformação social eu preciso: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

O cronograma a baixo foi utilizado para organização dos trabalhos da fase 3 e 4 as 

datas para 2 aulas semanais de 45 min. 

 

09/11 – discussão com os grupos e decisão da ordem de apresentação 
10/11- realizar a montagem confecção formatação do trabalho a ser exposto. 

16/11- apresentação para sala de aula dos trabalhos pretendido e oque fora feito até a 

data. 

17/11 feedback da sala (informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua 

mensagem, e que serve para avaliar os resultados da transmissão.) 

21/11 aula de nivelamento  

22/11 Montar uma Sequência com o passo a passo sobre o nosso estudo para 

apresentação ao grande público. 

23/11 Banner confecção seguindo critérios básicos (introdução breve relato, 

desenvolvimento o que sabíamos e o que aprendemos, considerações finais o que 

fica e o que podemos mudar na sociedade referências) “TRAZER COMPUTADOR” 
24/11- definir quanto tempo preciso para minha apresentação. Reapresentação. 

04/12- Apresentação FEIRA DE CIÊNCIAS  

05/12- retomada do questionário inicial. Houve ganho de conhecimento? 
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APÊNDICE B - BANNERS PRODUZIDOS 

Banner sobre poluição sonora produzido durante a pesquisa 
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 Banner sobre poluição das águas produzido durante a pesquisa 

 

 

  



112 

 

Banner sobre poluição visual produzido durante a pesquisa 
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Banner sobre poluição do ar produzido durante a pesquisa 
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Banner sobre poluição ambiental e o desperdício de alimentos no mundo produzido 

durante a pesquisa 
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APÊNDICE C – PRODUTO EDUCACIONAL 
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