
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE FÍSICA 

LICENCIATURA EM FÍSICA 

 

 

 

 

 

MATHEUS DE OLIVEIRA MARINELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIME  NTAÇÃO PROBLEMATIZADORA PARA O ENSINO DE 

TERMODINÂMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2019 



 
 
 

MATHEUS DE OLIVEIRA MARINELLI 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTAÇÃO PROBLEMATIZADORA PARA O ENSINO DE 

TERMODINÂMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 
Graduação em Licenciatura em Física, 
como requisito para a obtenção do título 
de Licenciado em Física. 
Área de Concentração: Educação. 

 
 

 

 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. SONIA REGINA ALVES NOGUEIRA DE SÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2019 



Ficha catalográfica automática - SDC/BIF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Mario Henrique de Oliveira Castro - CRB7/6155

M338e Marinelli, Matheus de Oliveira
  Experimentação Problematizadora para o Ensino de
Termodinâmica na Educação Básica / Matheus de Oliveira
Marinelli ; Sonia Regina Alves Nogueira, orientador. Niterói,
2019.
  78 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física)-
Universidade Federal Fluminense, Instituto de Física,
Niterói, 2019.

  1. Educação Libertadora. 2. Experimentação
Problematizadora. 3. Ensino de Física. 4. Atividades
Experimentais. 5. Produção intelectual. I. Nogueira, Sonia
Regina Alves, orientador. II. Universidade Federal Fluminense.
Instituto de Física. III. Título.

                                      CDD -



Scanned by CamScanner



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos meus pais Silvio e Elisabete,  

Aos meus irmãos Rafael e Rodrigo 
Que com todo amor e carinho 

me apoiaram até aqui. 
 



 
 
 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço a minha mãe Elisabete Marinelli que esteve ao meu lado durante toda 

essa jornada, proporcionando as melhores condições possíveis para que eu 

pudesse me formar. Agradeço também pela contribuição financeira e emocional e 

pela paciência nos dias em que estive mais estressado. Todo seu suporte foi 

indispensável para que eu pudesse concluir essa etapa da vida. Agradeço aos meus 

irmãos Rafael e Rodrigo pelas conversas e pelos conselhos. Sou grato também ao 

Ambrozio Correia que contribuiu e se preocupou com minhas condições na 

faculdade.  

 

Agradeço aos meus professores e colegas do Instituto de Física, que contribuíram 

para minha formação ao compartilhar suas experiências na área das Ciências da 

Natureza. 

 

Sou extremamente grato à professora Sonia Regina, minha orientadora, que 

contribuiu para meu aprimoramento profissional e pessoal ao partilhar tanto 

conhecimento e experiência, por ter investido seu tempo e esforço na minha 

formação e de tantos licenciandos que entraram no DIECI. 

 

Agradeço toda a equipe do DIECI por vivenciar momentos de dificuldade, de 

alegrias, de desafios e de emoções ao meu lado. Em especial a Ailana Bezerra e a 

Regilany Ribeiro. Um agradecimento também para a professora co-orientadora 

Fernanda Serpa Cardoso, pelos seus valiosos conselhos e pelas oportunidades 

proporcionadas.  

 

Por fim, um agradecimento a todos os meus amigos que aliviaram toda a tensão da 

graduação durante nossos momentos de diversão e descontração. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente. 

Nada é gratuito. Tudo é construído.” 

Gaston Bachelar 



 
 
 
 

RESUMO 

 

Este trabalho monográfico trata acerca da trajetória de formação e aprendizagem de 
um licenciando em Física no processo de elaboração, construção e execução de 
aulas/atividades embasadas nos princípios de uma educação problematizadora com 
o enfoque no ensino de Física. Buscaremos o entendimento desse percurso através 
da participação na equipe interdisciplinar do DIECI, onde foi desenvolvido o 
planejamento de duas aulas para três turmas na disciplina de Laboratório de 
Iniciação Científica e Pesquisa de uma Escola da Rede Pública de Ensino do Rio de 
Janeiro. Através de um breve retrospecto, discutimos os objetivos da 
experimentação na educação básica brasileira, algumas das principais metodologias 
para experimentação no ensino, apresentamos os princípios da problematização 
Freiriana e da experimentação problematizadora. É abordado o desenvolvimento de 
atividades experimentais, reconhecendo o aluno como o foco da aprendizagem que 
realizará a ação de desvelar o conhecimento a partir de problemas significativos, 
ideias defendidas pelos autores que embasam este trabalho como essenciais à 
educação libertadora. Serão analisados os percursos de preparação, a aplicação 
com três turmas e a avaliação das atividades. Nossa análise das aulas, realizadas 
por meio de observações e avaliação dos estudantes no decorrer da aplicação, 
constata que houve a participação ativa e o comprometimento com as atividades, 
além de estimular competências para relacionar fenômenos naturais com a vida fora 
da escola em concordância com os conhecimentos de física.   
 
Palavras-chave: Educação Libertadora. Experimentação Problematizadora. Ensino 
de Física. Atividades Experimentais.  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  ABSTRACT 

 

This monographic work deals with the trajectory of training and learning of a teaching 

undergraduated on Physics in the process of elaboration, construction and execution 

of classes / activities based on the principles of a problematizing education focusing 

in the teaching of Physics. We will seek the understanding of this path through 

participation in the interdisciplinary team of the DIECI, where it was developed the 

planning of two lessons for three classes in the discipline of Laboratory of Scientific 

Initiation and Research of a State School of the Public Network of Education of Rio 

de Janeiro. Through a brief retrospective, we discuss the objectives of 

experimentation in Brazilian basic education, some of the main methodologies for 

experimentation in teaching, and present the principles of Freirean problematization 

and problematizing experimentation. It will be approached the development of 

experimental activities, which recognize the student as the focus of learning and will 

perform the action of unveiling knowledge from significant problems, ideas defended 

by the authors who base this work as essential to liberating education. The 

preparation courses, the application with three classes and the evaluation of the 

activities will be analyzed. Our analysis of the classes, carried out through 

observations and evaluation of students during the application, shows that there was 

active participation and commitment to the activities, as well as stimulating skills to 

relate natural phenomena to life outside school in accordance with the knowledge of 

physics. 

 

Keywords: Liberating Education. Problematizing Experimentation. Teaching Physics. 

Experimental Activities. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Ao concluir o Ensino Médio aos 17 anos, não tinha clareza quanto a minha 

preferência no que dizia respeito à carreira profissional. A única certeza que detinha 

era a de que queria cursar uma faculdade pública ou ingressar no mundo do 

trabalho. Estudei durante quase toda a vida em escolas públicas: completei o ensino 

fundamental no Colégio Municipal Ernani Faria e cursei o Ensino Médio (EM) no 

Colégio Estadual Walter Orlandini (CEWO). Minha família, desde minha infância, me 

ensinou a dar valor aos estudos e, principalmente, que uma educação de qualidade 

não dependia do ensino da Rede privada.  

Sempre fui incentivado a estudar. Durante toda minha vida escolar, tirei boas 

notas e estudei para avançar nas séries sem problemas. Durante o EM, desenvolvi 

uma aptidão pelas áreas das Ciências da Natureza e Matemática, mantive uma 

regularidade de boas notas nessas disciplinas e, por esse motivo, sempre era 

solicitado pelos meus colegas para ajudar nas lições de casa e trabalhos. As feiras 

de ciências do CEWO foram momentos muito importantes na minha vida, tendo 

participado ativamente de todas as três edições durante o EM. Essas feiras têm 

como diferencial a busca além do conhecimento específico, estimulando o trabalho 

em equipe da turma, a integração de conhecimentos de áreas diferentes e a reflexão 

sobre a ciência e a sociedade. Tais competências mudaram minha forma de pensar, 

de ver o mundo, de interagir com as pessoas além de aprimorar minha forma de 

estudar. 

Meus pais trabalhavam no CEWO durante meu EM. Minha mãe era a 

inspetora da escola e meu pai vigia noturno, porém para complementar a renda da 

casa meu pai trabalhava na cantina da escola, vendendo produtos durante os 

intervalos das aulas. A despeito da minha imaturidade juvenil, eu, frequentemente, 

ajudava meu pai na cantina na hora do recreio. Minha vida escolar e pessoal se 

tornou bem conturbada após a morte do meu pai. Por motivos financeiros, tive que 

continuar trabalhando sozinho na cantina na hora do recreio, o que me deixou bem 

abalado psicológica e fisicamente. Mas, apesar disso, minhas notas não diminuíram 

e consegui concluir o EM mantendo o mesmo padrão de notas. Na 3ª série do EM, 

eu decidi que iria prestar vestibular para ingressar em uma faculdade pública, 

movido pela visão de que o caminho para o sucesso financeiro implicava em cursar 

uma faculdade. Com todas as dificuldades que minha família passou na época, eu 
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comecei a estudar para o vestibular em um pré-vestibular social cursado aos 

sábados, sempre incentivado pela minha mãe. Mesmo sem saber qual curso eu 

estudaria, fiz o ENEM e através do SISU consegui uma matrícula no curso de 

Licenciatura em Física.  

A licenciatura não era uma opção em primeiro momento, visto que meu 

desejo era fazer Engenharia de Produção. Todavia, não demorou muito tempo para 

que eu percebesse que essa não era a escolha ideal. Eu gostava de trabalhar com 

pessoas, conhecer novas histórias de vida e conviver com realidades diferentes. Aos 

poucos, fui me convencendo de que a sala de aula era um lugar que poderia me 

proporcionar esse ambiente de trabalho e que Física era a minha matéria, pela 

facilidade com que a aprendia e pela curiosidade em entender como a natureza 

funciona. 

Depois do meu primeiro período da faculdade totalmente conturbado e 

agitado, após as frustrações das primeiras notas baixas e o impacto que as novas 

disciplinas tiveram em mim, eu tive tempo pra refletir. Demorou bastante para me 

adaptar ao ritmo da universidade, necessitei de uma desconstrução de hábitos de 

estudos do EM, a fim de me adaptar a um ambiente mais autônomo e rigoroso. 

Como consequência, várias notas baixas nos primeiros semestres e reprovações em 

algumas matérias. 

Durante os dois primeiros anos de faculdade, não tive nenhum contato com a 

escola básica. Ser professor de física ainda estava no campo das ideias e os 

deveres da profissão, inclusive, eram desconhecidos por mim. As matérias eram 

mais específicas e com um rigor científico que foi gradativamente assimilado à 

minha personalidade, até que senti falta de um direcionamento para a minha 

profissão. Desejava entrar na sala de aula e trabalhar com alunos, mas não me 

sentia preparado para isso, tanto psicológica quanto especificamente em relação 

aos conteúdos de física. Precisei me informar com as pessoas da faculdade a 

respeito das possíveis oportunidades para entrar na escola e soube, através de 

colegas, do PIBID.  Foi assim que, em 2016, eu comecei a participar como voluntário 

do subprojeto Interdisciplinar – Ciências da Natureza, orientado pelas professoras 

Sonia Nogueira e Fernanda Serpa, iniciando uma nova etapa na minha formação de 

professor. 

Esse projeto, primeiramente, me chamou a atenção por ser interdisciplinar, 

portanto, viria fornecer um olhar mais amplo sobre o conhecimento, tendo em vista 
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os diferentes ângulos proporcionados pelas diferentes disciplinas. Quando eu 

ingressei na equipe, participei ativamente do último ano do projeto “Construção de 

estratégias interdisciplinares em diálogo com o Currículo da SEEDUC - RJ das 

disciplinas da área das Ciências da Natureza”. Assim, tive a oportunidade de 

participar do estudo, do desenvolvimento de planejamentos bimestrais integrados e 

do planejamento e confecção de materiais didático-pedagógicos de um ano letivo 

inteiro para a turma piloto, com a qual a equipe do Desenvolvimento e Inovação em 

Ensino de Ciências (DIECI) trabalhava no Colégio Estadual Guilherme Briggs 

(CEGUIB). Simultaneamente, todo o grupo lia e discutia referenciais teóricos que 

abordavam a visão dos paradigmas científico dominante e emergente das ciências 

da Natureza, uma alternativa interdisciplinar para a educação básica e uma visão de 

educação para o século XXI a partir da Teoria da Complexidade, entre outros. Todo 

o processo, ao longo desse ano, foi permeado por momentos de dificuldades, 

chateações, reconhecimento das limitações, diálogos, troca de experiências, 

exercícios de empatia e autoconhecimento. Todas as orientações, muitas vezes 

seguidas de algumas broncas, hoje reconhecidas como pertinentes, proporcionaram 

muito crescimento e superação. 

Durante minha participação no projeto, primeiro como voluntário e depois 

como bolsista, passaram pelo DIECI muitos licenciandos de diversas disciplinas: 

Física, Química, Biologia, Matemática, Letras, Filosofia e Cinema. Todas as pessoas 

tiveram um papel muito importante, tanto na minha formação acadêmica como na 

formação pessoal, pois foi através do diálogo com o outro que desenvolvi grande 

parte das minhas habilidades como futuro professor. 

Referir-me às pessoas de diversas formações que integram o grupo e 

ressaltar a intersubjetividade como prática do DIECI, não é suficiente para 

dimensionar o trabalho que participei/realizei enquanto integrei a equipe. Foi nesse 

projeto que aprendi como organizar/realizar um bimestre letivo, desde a sugestão de 

temas bimestrais e problemas a serem trabalhados, passando por pensar nas 

atividades e experimentos que seriam realizados, refletir sobre as conexões que 

deveriam ser feitas para associar temas de trabalho aos conteúdos escolares; 

escrever andamentos pedagógicos das aulas, até realizá-los com os alunos; 

preparar o primeiro material didático para ser utilizado na aula (um material 

multimídia sobre eletrodomésticos surgidos e consumidos durante a Guerra Fria no 

ocidente, com a finalidade de trabalhar os conceitos de resistência e resistividade 
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elétrica) - essa foi, inclusive, uma das experiências inesquecíveis nesse projeto; 

concretizar um plano de aula e transformá-lo em um bom material para o aluno foi 

uma tarefa árdua. Além disso, tive que aprender a conquistar essa percepção 

através de muita análise e reflexão do que foi feito; desapego das ideias tradicionais 

e das verdades absolutas; coragem para tentar o novo; sair da zona de conforto 

para me aprimorar e ousadia para estimular o protagonismo do aluno durante toda a 

prática na sala de aula. Tudo isso em um processo contínuo que perdura 

contemporaneamente. Ter a oportunidade de participar do PIBID – Interdisciplinar no 

DIECI foi crucial para minha vida acadêmica e pessoal, graças ao convívio com uma 

equipe de licenciandos de várias disciplinas, de professoras dispostas a acrescentar 

a nossa formação e nos ajudar no que fosse preciso, aos estudos sobre 

interdisciplinaridade e ensino problematizador, além dos conhecimentos teóricos 

proporcionados pelas leituras e discussões dos principais referenciais de estudo do 

grupo, 

Todas essas experiências que tive ao longo dos três anos que participei do 

grupo como bolsistas e voluntário, me fez reencontrar o sentido que faltava para 

minha vida acadêmica e, assim, consegui prosseguir nessa jornada da docência. 

Meu desempenho nas disciplinas melhorou drasticamente, minhas notas 

melhoraram e me tornei mais apto e confiante para discutir sobre a física. Sem medo 

de errar, pois adquiri a consciência de que o erro não é um problema, mas uma 

etapa para a evolução. Através do trabalho interdisciplinar e contextualizado pude 

entender mais sobre os diferentes desafios e as dificuldades que o professor 

enfrentará em suas salas de aula, como também a importância de se educar em 

Direitos Humanos no século XXI. 

No ano 2017, uma nova etapa nesse caminho começou. Com a graduação da 

turma piloto no CEGUIB passamos a participar das aulas regulares em outro colégio, 

mas continuamos no CEGUIB atuando nas aulas Laboratório de Iniciação Científica 

e Pesquisa (IC), preparando e aplicando oficinas interativas interdisciplinares ou 

realizando atividades/aulas experimentais. Neste último caso, para utilizar 

experimentos que havíamos inserido em situações de sala de aula bem específicas 

com a turma piloto, e que integravam as problematizações construídas para o 

contexto daquela turma, foi necessário adaptá-los para novas turmas, o que 

demandou, inclusive, buscar outras possibilidades para a problematização. Para tal, 

foi necessário um aprofundamento no estudo sobre as atividades problematizadoras 
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e sobre os momentos pedagógicos propostos por Delizoicov. Essa experiência foi 

uma das mais marcantes entre todas as atividades em que trabalhei no DIECI. Todo 

o trabalho de sentar junto aos meus colegas, refletir, discutir e refazer o 

planejamento foi penoso, mas extremamente satisfatório. Ao se observar a reação 

dos alunos com as atividades, o sentimento de um trabalho bem feito e construído 

junto aos alunos, me deixou bastante orgulhoso e esperançoso ao me descobrir 

capaz de fazer diferente, mesmo que a tarefa não seja trivial.  

Dessa forma, com a concordância da equipe interdisciplinar do DIECI e, em 

particular, do grupo de licenciandos em Física, escolhi trazer para este trabalho 

monográfico os percursos pedagógicos, da preparação à avaliação de atividades 

problematizadoras que envolvem os conceitos de calor, temperatura e os 

mecanismos de transferência de calor. Nos capítulos que seguem, é apresentada 

uma breve análise da história da experimentação na Educação Básica no Brasil 

apontando as principais características e objetivos, incluindo o que os atuais 

documentos oficiais da educação pressupõem para a experimentação; para, em 

seguida, discorrer sobre algumas metodologias e formas de abordagem da 

experimentação em sala de aula destacando os referenciais teóricos que 

embasaram a concepção de uma educação libertadora fundamentada na 

transformação do ser humano e na sua relação com o todo, feita através da relação 

dialógica entre professor-aluno que por meio da práxis da ação-reflexão-ação 

potencialize a criticidade e autonomia na construção do conhecimento do aluno. 

Apresentaremos a metodologia usada para o desenvolvimento/aplicação das 

atividades, bem como sobre os processos que levaram a construção dos Materiais 

Instrucionais. 

Destacaremos aqui a aplicação, em três turmas da Educação Básica, de duas 

aulas, com um total de seis atividades experimentais em cada turma, que 

proporcionaram para os alunos tanto a construção do conhecimento de forma 

efetiva, quanto o desenvolvimento de habilidades para modificar suas realidades. 

Por fim, relataremos a importância de cada um desses percursos para minha 

formação e como essa proposta de ensino pode atingir outros alunos modificando 

sua percepção de ciência e sua relação com o mundo. 
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2 SOBRE A EXPERIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 

 

Muito se tem discutido nos meios acadêmicos e publicado nas principais 

revistas de ensino, e na mídia em geral, sobre a atual situação da educação 

brasileira. Está na moda a discussão sobre a precariedade das escolas públicas e 

sua ineficiência, especialmente no ensino de ciências. São apontados diversos 

fatores que contribuem para tal situação como, por exemplo, a infraestrutura das 

escolas, o despreparo dos professores, a falta de interesses dos alunos, a baixa 

remuneração do professor das redes públicas de ensino, entre outros (BOMENY, 

2003). Neste capítulo apresentamos um pequeno retrospecto da estrutura do ensino 

de Física no Brasil, mostrando que seus objetivos e métodos mudaram ao longo da 

história do país, conforme mudaram as realidades sócio-político-econômicas do 

mundo e do país.   

Segundo Barra e Lorenz (1986), o ensino de ciências desde a instauração 

do ensino público secundário de 1938 até um período anterior a 1950 foram 

embasados em traduções e adaptações dos livros didáticos europeus mais 

populares, que não só estabeleciam os conteúdos a serem abordados na sala de 

aula, como também a metodologia a ser empregada pelo professor. Tais livros 

tinham finalidades quase que totalmente ilustrativas e nada experimentais, que não 

contribuíam para o desenvolvimento de habilidades cientificas, além de trazerem 

exemplos e situações cotidianas para alunos europeus em detrimento do que era 

importante aos alunos brasileiros.   

Após a II Guerra Mundial, a UNESCO foi criada como um órgão 

internacional para a educação e para a cultura, com o objetivo de estabelecer a 

solidariedade moral e intelectual na humanidade. O órgão acreditava que uma visão 

de humanidade comum deveria ser atingida, para que novos conflitos mundiais 

fossem evitados. Para atingir esse propósito, a UNESCO tinha o princípio de 

iluminar “as zonas escuras” do mundo por meio do nivelamento dos recursos 

educacionais, científicos e culturais, percebidas como um bem público, acessível a 

todos, independente de raça, religião, classe ou localização geográfica.  

O IBECC (Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura) foi instalado 

no Brasil em 1946, como a entidade criada pela UNESCO vinculada ao Ministério 

das Relações Exteriores, que tinha a finalidade de impulsionar a educação popular 

por meio de ações educativas em áreas carentes; difundir os saberes e velar pela 
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preservação de livros e obras de interesse histórico ou científico; e, desenvolver 

ações que promovessem a alfabetização científica. Com o apoio do Ministério da 

Educação e das principais Universidades, a entidade importou uma série de 

programas para o Ensino de Ciências, de Física (Physical Science Study Commitee 

– PSSC), de Biologia (Biological Science Curriculum Study – BSCC), de Química 

(Chemical Bond Approach – CBA) e Matemática (Science Mathematics Study Group 

– SMSG), todos profundamente afetados por acontecimentos mundiais da época.  

Esses programas foram implantados em países que estavam sob forte 

influência dos EUA no período da Guerra Fria e se tratou de um enorme 

investimento de recursos humanos e financeiros na história da educação, para 

elaborar, produzir e difundir recursos didáticos e materiais de laboratório para aulas 

de ciências no ensino médio. Pretendia formar uma elite que garantisse a 

hegemonia norte-americana – capitalista – na conquista do espaço e na posse dos 

conhecimentos científicos, o que dependia de uma escola básica que incentivasse e 

identificasse jovens talentos para seguir na carreira cientifica. Segundo seus 

criadores, a característica principal dos materiais produzidos por esses programas 

era que davam ênfase ao processo investigativo na aquisição do conhecimento pelo 

aluno, pelo chamado “método científico”, que priorizava a prática do aluno, o fazer e 

o experimentar pelo mesmo. Acreditava-se que no processo de investigar um 

experimento, durante sua prática, o raciocino lógico do aluno seria estimulado, assim 

como a habilidade de identificar e solucionar problemas. (BARRA E LORENZ, 1986, 

p. 1973). No entanto, os experimentos propostos nesses materiais eram 

acompanhados de procedimentos tipo “passo a passo” que na realidade estimula a 

repetição e não a criatividade. 

À medida que o país foi passando por transformações sociais e políticas, 

houve uma mudança na concepção do papel da escola que gradativamente passava 

a ser responsável pela formação de todos os cidadãos e não mais apenas de um 

grupo privilegiado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 (Lei 4.024) 

ampliou a carga horária das disciplinas de ciências na escola básica, e incluiu o 

estimulo ao pensamento lógico e crítico nos objetivos dessas disciplinas.  

Para Krasilchik (2000), no Brasil os projetos foram apoiados e defendidos 

devido à demanda de impulsionar o progresso das ciências e da tecnologia nacional, 

que era necessário para o país durante um processo de industrialização. Portanto, o 

objetivo da educação durante esse período foi de formar uma elite intelectual capaz 
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de promover o avanço do conhecimento científico do país e dos sistemas políticos 

em meio à tensão mundial da época. Segundo a autora, a adaptação dos materiais 

curriculares americanos foi seguida da produção de equipamentos de laboratório 

sugeridos nos livros-texto e pelo treinamento de professores: entre 1961 e 1964 

cerca de 1.800 professores foram treinados em cursos patrocinados pelo IBECC, 

com vistas à utilização do BSCS e do PSSC.  

Durante a ditadura militar (1964 -1985) foi promulgada a Lei 5.692/1971, em 

que a educação deixou de enfatizar a cidadania e passou a buscar a formação 

profissionalizante do trabalhador, considerada peça crucial para o desenvolvimento 

econômico do país. Para atender o novo objetivo da educação, foi criado o 

PREMEM (Programa de Expansão e Melhoria de Ensino) que trabalhou junto com a 

IBECC para a construção de novo materiais didáticos por meio de diferentes 

projetos, treinamentos dos professores aos novos recursos, como livros-texto para o 

aluno, livros de apoio para professor, fascículos, material audiovisual e materiais de 

laboratório. 

Segundo Barra e Lorenz (1986), os projetos desenvolvidos durante o 

período de funcionamento do IBECC e do PREMEM, tinham como um dos objetivos, 

proporcionar a alunos e professores materiais didáticos de qualidade e adequados à 

realidade brasileira. Em contraponto aos livros didáticos que eram utilizados até o 

começo do PSSC, que se resumiam a traduções e adaptações de livros europeus, 

com finalidades essencialmente ilustrativas, apresentando assuntos e exemplos 

diretamente relacionados aos interesses das escolas europeias. Priorizando uma 

metodologia baseada na transmissão do conteúdo ao aluno, considerado com uma 

tábua rasa pronto para nele ser depositado o conhecimento.  

 De uma forma geral, os programas importados e as instituições criadas pelo 

governo brasileiro em prol da melhoria da educação brasileira, demonstravam uma 

preocupação em produzir um material didático que fosse mais conectado com a 

realidade do aluno brasileiro, atendendo as necessidades da época e atualizando os 

conceitos científicos.  Houve uma preocupação em desenvolver aulas, em especial 

de laboratório, que motivassem a aprendizagem pelo aluno, levando ao 

desenvolvimento de habilidades técnicas e ao conhecimento sobre os fenômenos e 

fatos através da prática do próprio indivíduo. Porém, para Krasilchik (2000) os 

resultados desses programas ficaram aquém do esperado, por entre outros motivos, 
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a falta de recursos nas escolas e o despreparo dos professores, restringindo-se a 

poucas escolas brasileiras.     

De acordo com o Quadro 1 é possível observar as mudanças no ensino de 

ciências quanto aos seus objetivos oficiais e as metodologias usadas, em relação ao 

contexto político no Brasil e no mundo. Nota-se que o laboratório e aulas 

experimentais foram sendo substituídos por simulações e resoluções de exercícios 

dentro da sala de aula, para que fossem verificados e fixados os novos conceitos 

aprendidos pelos alunos.  

  

Quadro 1 – Objetivo e metodologias do ensino de ciências com relação ao 

contexto político brasileiro e mundial 

Período 1950 1960 1970 1980/1990 

Situação 
Mundial 

Guerra Fria 
Crise 

Energética 
Problemas 
Ambientais 

Competição 
Tecnológica 

Situação 
Brasileira 

Industrialização/ 
Democratização 

Ditadura militar Transição política 

Objetivos do 
Ensino de 

1º e 2º grau 
Formar elite 

Formar 
cidadão 

Preparar o 
trabalhador 

Formar 
cidadão/trabalhador 

Metodologia 
recomendada 

dominante 
Laboratório 

Laboratório e 
discussões de 

pesquisa 

Jogos e simulações  
Resolução de exercícios 

Adaptado de Krasilchik (2000) 

 

Segundo a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 

9.394/96) a educação deve formar para o pleno exercício da cidadania e para o 

mundo do trabalho. Para o Ensino Médio, em seu Artigo 35, a LDB estabelece que 

 
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: 
I - A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 
II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III - O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. (BRASIL, 1996) 
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Independente da amplitude desses objetivos, na educação básica uma das 

oportunidades em que o educando relaciona a teoria com a prática seria através de 

uma atividade experimental bem planejada, de modo que o contato com os 

aparatos/aparelhagem e procedimentos experimentais possibilite relacionar os 

conceitos de Física, neste caso, aos fenômenos naturais correspondentes. Além de 

que as reflexões sobre o uso dos conhecimentos adquiridos na atividade 

experimental podem contribuir para o aluno se aprimorar como uma pessoa 

humana, ao estimular o desenvolvimento do pensamento crítico. 

Normatizando a LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio – DCNEM (BRASIL, 2000) discorrem quanto a metodologias, objetivos 

específicos e detalhamento das disciplinas em particular, e são complementadas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 

2000). Com relação ao ensino de Física na educação básica, esses documentos 

consideram que possui o propósito de formar uma cultura científica, que permita 

interpretar os fatos e fenômenos naturais e dimensionar a interação do ser humano 

com a natureza como parte da própria natureza em transformação. Para que isto 

ocorra, os PCNEM consideram essencial que o conhecimento físico seja explicitado 

como um processo histórico, em contínua transformação e sempre associado a 

outras formas de expressão e produção humanas. Embora este documento não se 

posicione a respeito da forma como deve ser feita a experimentação no Ensino 

Médio, estabelece que as atividades práticas e laboratoriais nas escolas possuem 

objetivos diferentes dos objetivos de experiências conduzidas pelos cientistas, sendo 

puramente pedagógicos.   

As DCNEM traziam alguns pressupostos para a educação, tais como a 

Contextualização e a Interdisciplinaridade, que eram praticamente desconhecidos da 

maioria dos professores e exigiam uma reflexão sobre novas formas de abordagem 

dos conteúdos escolares. A dificuldade em compreender/materializar as propostas 

apresentadas nos PCNEM demandou um novo documento para auxiliar e ampliar as 

discussões sobre esses assuntos: as Orientações Educacionais Complementares 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias - PCN+ (BRASIL, 2002). Os PCN+ afirmam ser 

indispensável que a experimentação esteja presente ao longo do desenvolvimento 

de competências em Física. Consideram que para garantir a construção de tais 

competências pelo próprio aluno, a atividade experimental deve priorizar o agir, o 
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experimentar, o manusear e o operar em diferentes níveis a fim de, também, 

desenvolver a curiosidade do aluno e o hábito de sempre indagar e se questionar, 

evitando a aquisição de conhecimento científico como uma verdade estabelecida e 

inquestionável. Atividades experimentais com essas características podem auxiliar o 

educando a adquirir uma nova visão da Ciência, passando a vê-la como um conjunto 

de saberes e paradigmas que estão em constante mudança.  

Com a finalidade de complementar ainda mais o diálogo entre o professor e 

práticas docentes mais efetivas na educação Brasileira, quatro anos após a 

publicação dos PCN+, desenvolveram-se as Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio – OCN (BRASIL, 2006) que consideram a experimentação em sala de aula 

como um processo de ensino-aprendizagem que deve ser bilateral e dinâmico, com 

profunda interação entre professores e alunos no processo de experimentar e 

construir um saber em conjunto através da atividade. Enfatizam que a experiência 

faz parte da vida do aluno, na escola e no cotidiano. Portanto, pode ocorrer 

independente da escola possuir laboratório ou equipamentos sofisticados no qual os 

educandos deverão seguir roteiros e processos rigorosos a fim de chegar a 

resultados esperados pela teoria aprendida na aula teórica.  

Esse documento afirma que “As atividades experimentais devem partir de 

um problema, de uma questão a ser respondida. Cabe ao professor orientar os 

alunos na busca de respostas” (BRASIL, 2006, p. 26), sugerindo que tais atividades 

devem ser investigativas, que estimulem a autonomia na resolução de problemas, 

por meio da elaboração de hipóteses, da criação de testes para estas hipóteses, 

organização de seus resultados experimentais, reflexão sobre seus significados e 

discussão de todos os resultados em um grupo maior. Deixando evidente que “As 

habilidades necessárias para que se desenvolva o espírito investigativo nos alunos 

não estão associados a laboratórios modernos, com equipamentos sofisticados” 

(BRASIL, 2006, p. 26). 

Por mais que as OCN não discorram especificamente sobre as atividades 

experimentais em Física, toda discussão feita no documento para o ensino de 

Biologia com relação a respeito da experimentação não é distante de uma 

metodologia para o ensino de Ciências como um todo. Uma metodologia que parte 

de problemas e se apoia na investigação para estimular as competências desejadas 

a um cidadão do mundo. Visto isso, as OCN também afirmam que o ensino de Física 

deve reconhecer os dois aspectos da Física: como cultura e como a possibilidade de 
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compreensão do mundo. Para tal, o ensino de Física deve buscar assegurar que a 

competência investigativa resgate o espírito questionador no aluno e o desejo de 

conhecer o mundo e os fenômenos que os rodeiam. Assim o ensino de Física, seja 

através de atividades teóricas ou experimentais, não deve fornecer respostas 

prontas para situações idealizadas e distantes do concreto do aluno, mas sim 

estimular as perguntas e o questionamento pelos mesmos.  

 

2.1 SOBRE OS TIPOS DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

O uso de experimentos didáticos nas aulas de Ciências, em particular na 

Física, é de grande importância para o ensino-aprendizagem de conceitos 

relacionados às ciências naturais, todavia o seu uso pode ocorrer das mais variadas 

formas. Pode ser utilizado desde a simples verificação das teorias aprendidas na 

aula teórica – que é separada da aula experimental – tomando como partida o aluno 

como o sujeito passivo e receptor do conhecimento do professor e do material 

pedagógico adotado, até um modelo que toma a pratica experimental como uma 

forma do aluno “fazer ciência”, de introduzi-los ao método científico, conforme 

propõem as OCN. 

Araujo e Abib (2003) classificam as atividades experimentais usadas como 

recurso didático em três tipos de abordagens ou modalidades: atividades de 

demonstração, de verificação e de investigação. Os argumentos apresentados para 

a utilização dessas diferentes classificações de atividades experimentais, em geral, 

são que sua escolha depende dos objetivos específicos do conteúdo em estudo, das 

competências e habilidades que se quer desenvolver nos alunos e dos recursos 

materiais disponíveis.   

As atividades de demonstração são aquelas nas quais o professor realiza o 

experimento enquanto o aluno observa os fenômenos ocorrerem. São utilizadas 

principalmente para ilustrar características e aspectos de fenômenos que já foram 

previamente abordados com os alunos em aulas expositivas ou como forma de 

despertar o interesse para o tema que se pretende abordar.  Em tais práticas, o 

papel do professor é o de ser o agente do processo, cabe a ele exercer a liderança, 

montar e executar o experimento de forma precisa, destacar o que deve ser 

observado e propor questões aos alunos para o desenvolvimento dos conceitos 

pretendidos. Embora esse tipo de atividade possua um roteiro fechado e estruturado 
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a ser executado pelo professor, é importante ressaltar que podem propiciar um 

aprendizado significativo se abordada de forma a estimular reflexões, 

posicionamentos e questões no momento de sua realização em sala de aula. 

Mesmo que essa prática não estreite a ligação entre os professores e os alunos, a 

interação existente durante esse tipo de atividade também propicia um ambiente 

efetivo de aprendizagem, devido ao diálogo que pode ser estabelecido entre os 

participantes de tal atividade (GASPAR; MONTEIRO, 2005, p. 234). 

As atividades experimentais de verificação são aquelas empregadas com a 

finalidade de averiguar alguma lei ou teoria científica. Os resultados dessas práticas 

são facilmente previsíveis e as explicações de tais fenômenos geralmente já foram 

apresentadas pelo professor durante a aula teórica. Estas atividades se destacam 

por proporcionar um momento em que os alunos tenham contato com um aparato 

experimental e a possibilidade de interpretar os parâmetros que influenciam em um 

fenômeno físico, para assim analisar seu comportamento conjugado com os 

conhecimentos científicos já adquiridos (ARAUJO e ABIB, 2003, p. 184). Tais 

atividades servem também para motivar os alunos e, sobretudo, tornar o ensino 

mais palpável e realista, fazendo com que a abordagem do conteúdo não se restrinja 

ao professor e ao livro-texto. O papel do professor nesse tipo de modalidade é 

estruturar um roteiro fechado, que deve ser seguido minuciosamente pelos alunos, 

para que todos cheguem à conclusão desejada, devendo assim auxiliar e fiscalizar 

todo o processo durante a atividade para evitar erros por parte dos alunos.  

Já as atividades do tipo investigativo representam uma estratégia elaborada 

para permitir que os alunos ocupem uma posição mais ativa na construção do 

conhecimento e que o professor assuma uma posição de mediador do processo. Na 

atividade de investigação o aluno não deve dispor de procedimentos automáticos 

para chegar a uma solução exata, e sim elaborar a sequência de ações a seguir por 

meio de reflexões, discussões e tomadas de decisões. Assim, não deve ser seguido 

um roteiro fechado que forneça um caminho, mas devem-se estimular os alunos a 

criarem seus passos para intervir e modificar a dinâmica da atividade, somente 

dessa forma eles serão capazes de refletir, questionar, argumentar sobre os 

fenômenos. Não necessitando de uma aula introdutória sobre o tema, esse tipo de 

prática permite discutir o assunto durante a realização da atividade, sempre em 

resposta aos questionamentos sobre os fenômenos, problemas e conteúdos 

científicos. A função do professor como mediador deve ser estimular por meio de 
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perguntas, colaborar com o aluno na proposição de estratégias para resolver os 

problemas, incentivar a criatividade, de forma a intervir sempre nos momentos 

necessários, como na falta de confiança ou de clareza do aluno e falta de consenso 

entre os membros de um grupo.  

O que diferencia essa modalidade de experimentação em sala de aula é 

que, diferentemente das de demonstração e de verificação, existe nessa prática 

momentos específicos que o aluno pode, de forma autônoma, analisar situações 

problemáticas, coletar dados, elaborar e testar hipóteses, argumentar e discutir com 

o grupo (SUART; MARCONDES, 2009, p. 51). O Quadro 2 resume as principais 

características dos tipos de abordagens experimentais por demonstração, 

verificação e investigação. 

 

Quadro 2 – Características dos tipos de abordagens experimentais. 

Tipo de 
abordagem 

Demonstração Verificação Investigação 

Papel do 
Professor 

Agente do processo; 
Executar o experimento. 

Fiscalizar a atividade, 
diagnosticar e corrigir. 

Mediador da atividade, 
levantar questionamento 

e incentivar. 

Papel do 
Aluno 

Observar os 
experimentos. 

Executar o experimento 
conforme o roteiro. 

Refletir, questionar, 
pesquisar, planejar e 
executar a atividade. 

Roteiro de 
Atividade 

Fechado e estruturado. Fechado e estruturado. 
Criado pelo aluno para 
executar a atividade. 

Principal 
objetivo 

Ilustração ou motivação 
para os alunos; 

Verificação de leis ou 
teorias. 

Motivação para os 
alunos; Verificação de 

leis ou teorias. 

Construção do 
conhecimento pelo 

próprio aluno. 

 

 

Nunca é demais lembrar que qualquer atividade de ensino deve sempre se 

adaptar aos diferentes contextos, não existindo assim uma prática de 

experimentação perfeita que estimule igualmente todos os alunos ao aprendizado. 

De acordo com o paradigma construtivista de como se dá a apropriação de 

conhecimento, é a partir de uma idéia prévia já concebida pelo sujeito que uma nova 

informação adquire sentido, por meio da interação de ideais com as já existentes em 

sua estrutura cognitiva (SCHNETZLER, 1992, p. 18). Portanto, independente do tipo 

de abordagem utilizada para a discussão e reflexão do fenômeno por meio de um 

experimento didático, faz-se necessário que o professor tenha plena clareza dos 

objetivos a serem alcançados pelos alunos, para que efetivamente assuma que o 
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seu papel e o de sua prática pedagógica seja o de auxiliar o aluno em seu processo 

individual de construção do conhecimento. Para isso, seja por meio de experimentos 

didáticos ou não, é necessário que a relação entre o professor e o aluno seja 

efetivamente dialógica, que realmente se transcenda a ideia de portador da verdade 

e de transmissão de conhecimento. É preciso que se estabeleça um espaço de troca 

de conhecimentos e o desenvolvimento pessoal, intelectual e social do aluno na sala 

de aula e na escola como um todo. 

Podemos fazer uma breve análise acerca da validade dessas modalidades 

de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases a respeito dos objetivos da educação. 

Todas as modalidades podem propiciar uma compressão mais profunda dos 

fundamentos científico-tecnológicos envolvidos nos processos de produção, a fim de 

relacionar a teoria com a prática. Em tese, as atividades podem criar momentos de 

preparação para o mundo do trabalho e o exercício da cidadania, desde que sejam 

desempenhadas de forma criativa, de maneira a permitir a reflexão e participação 

dos alunos. Sempre promovendo a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos para que a evolução dos saberes se dê de forma espontânea. 

Porém, existe uma lacuna no que diz respeito à função de formar a pessoa humana, 

desenvolvendo a autonomia intelectual, pensamento crítico e a formação ética. Por 

suas características esses tipos de atividades não constituem espaços-tempos de 

discussões mais complexas e aprofundadas sobre a vida em sociedade, as relações 

de poder e influencia entre os indivíduos, a historicidade do mundo, a natureza 

humana ou qualquer outro tipo de assunto que possa estimular uma consciência 

crítica sobre a posição dos alunos no mundo e suas possibilidades de mudança. 
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3 SOBRE A EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA 

 

No atual contexto de nossa sociedade, é necessária maior preocupação com 

a alienação cultural sofrida pela grande massa de pessoas carentes em nosso país, 

quer ela decorra da falta de oportunidade de uma educação mais estruturada, do 

discurso parcial corriqueiramente difundido pelas mídias sociais e televisivas ou se 

deva a conteúdos superficiais disponíveis na rede mundial de computadores. Todas 

essas ferramentas têm potencial, e muitas vezes são propositadamente utilizadas, 

para manter a hegemonia de classes sociais detentoras de poder garantindo a 

dominação cultural, política, ideológica e tecnológica do restante da sociedade 

(KOOP, 2019). As estratégias de dominação recaem sobre a capacidade do homem 

de problematizar e de pensar a realidade, sobre o direito de dizer suas palavras, 

expor suas opiniões, seu desejos, seus medos e seus sonhos, de pensar conforme 

seu próprio ideal e de dialogar sobre o mundo, limita e enfraquece as possibilidades 

de libertação da maioria de oprimidos (FREIRE, 1987). Nesse propósito, a força das 

mídias e o poder de convencimento veiculado nos meios eletrônicos são usados 

para amenizar as contradições às quais as massas estão realmente submetidas.  

Tendo isso em mente, é preciso entender que uma relação entre educador e 

educando que se estruture de forma autoritária e antidialógica, no qual o papel do 

professor é narrar e dissertar sobre verdades inquestionáveis, implica em um sujeito, 

aluno, passivo e ouvinte. Características que comprometem ainda mais as 

possibilidades de este último exercer o seu papel como cidadão e o submete a ficar 

sempre estagnado em uma posição de submissão diante daqueles que detêm o 

poder, inclusive o ideológico, em uma sociedade estratificada.  

O estabelecimento de uma relação dialógica entre o educador e o educando 

é crucial para que seja desconstruído do ideário daqueles que praticam a educação, 

o que Paulo Freire (1987) denomina de uma educação bancária, em que o educador 

preenche o educando com depósitos de informações, ou seja, deposita saberes na 

cabeça vazia do aluno, inclusive à sua revelia. Na visão da educação bancária, o 

saber é propriedade daquele que se julga sábio e que realiza o deposito na cabeça 

daqueles que se acredita nada saberem, um saber fechado e estruturado à maneira 

de sempre favorecer a classe social dominante. A rigidez dessa estrutura nega a 

educação e o conhecimento como processos de busca, acabando com a autonomia, 

o espírito crítico-reflexivo, a criatividade daqueles que são afetados resultando em 
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cidadãos passivos diante das injustiças e das contradições de seu contexto. Para 

Freire (2013), a superação dessa estrutura ocorrerá na medida em que a 

curiosidade ingênua dos docentes se criticize, transformando-se em curiosidade 

crítica, insatisfeita e indócil na percepção do mundo. 

A educação que anseia libertar esses sujeitos, empoderando aqueles que 

mais sofrem com a dominação cultural, deve conduzir a uma prática pedagógica em 

que o educador considere os alunos como seres viventes e atuantes do mundo, 

munidos de uma história e uma bagagem de saberes que os fazem ser quem são. 

“Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens 

em suas relações com o mundo.” (FREIRE, 1987, p. 38). 

A educação problematizadora proposta por Paulo Freire, vem de encontro à 

educação bancária, no sentido que exige a superação da contradição existente na 

relação vertical educador-educando, pois sem esta superação não há diálogo entre 

os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, impossibilitando tanto para o 

educador quanto para o educando a mudança em suas concepções acerca dos 

objetos de estudo, reproduzindo dessa forma o mesmo discurso já difundido pela 

elite dominante. O ponto chave para a prática da problematização é ter consciência 

de que “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 39). Para tal, a 

postura de quem é proprietário do saber deve ser substituída pela postura de quem 

se educa em comunhão, enquanto está educando, construindo assim o 

conhecimento junto com o educando, onde ambos se tornam sujeitos do processo 

em que crescem juntos como humanos no mundo humano.  

Tendo como premissa o caráter autenticamente reflexivo, a problematização 

implica no ato de desvelar a realidade dos envolvidos, buscando a emersão das 

consciências para que haja a efetiva inserção crítica na sociedade. Quanto mais 

problematizadores se tornam os educandos, mais estes se identificam seres do 

mundo e no mundo, portanto mais críticos se tornam à medida que passam a 

identificar os problemas e analisá-los de forma crítica, racional e aprofundada, 

considerando todas as variáveis envolvidas no contexto. O educador e o educando 

vão desenvolvendo seu poder de captação e de compreensão do mundo e suas 

relações dentro deste mundo, que não é mais uma realidade estática e sim uma 

realidade em profunda transformação através de suas atitudes. A educação 

problematizadora deve servir a libertação dos homens e mulheres, deve então se 
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fundar na criatividade, na reflexão, do livre diálogo entre os humanos e na ação 

sobre a sociedade em que estão inseridos.  

O chamado Método Paulo Freire foi criado com o intuito de alfabetizar mais 

de cinco milhões de adultos em todo o país pelo Programa Nacional de 

Alfabetização. Todo o trabalho do educador foi desenvolvido para valorizar a cultura 

popular e promover a participação das massas mais discriminadas na sociedade 

brasileira. O método foi implementado pela primeira vez com trabalhadores da zona 

rural na região Nordeste e partia da discussão de palavras, palavras geradoras, que 

estavam associadas diretamente à vida e ao trabalho daqueles adultos para, daí, 

expandirem para novas palavras e discussões gerais, ampliando o vocabulário 

daqueles trabalhadores e a capacidade de descrever e entender sua realidade. Uma 

abordagem como essa permitia a reflexão crítica sobre a sociedade, em geral, sobre 

as condições de trabalho, além das discriminações sofridas por aquela parcela da 

população que se via mais distante dos direitos que lhes pertenciam.   

A concepção freiriana de educação defende, então, o uso de “temas 

geradores” que proporcionem aos alunos a compreensão crítica da totalidade da 

realidade na qual estão inseridos.  Através de um tema gerador os conteúdos 

escolares podem ser usados para explicar fenômenos que acontecem no dia a dia 

da sociedade da qual eles fazem parte. Dessa forma, todo conhecimento construído 

nas salas de aula passa a ter sentido e aplicação para estes indivíduos podendo 

despertar neles mais vontade de aprender.  

O âmago da educação problematizadora reside antes na compreensão e 

aceitação pelo professor de que a realidade vivida pelos alunos é passível de ser 

(re)conhecida e modificada por suas próprias ações, por esse motivo a necessidade 

da conscientização de seus atos. Nesse sentido, a educação problematizadora 

requer uma série de condutas que são anteriores à efetivação de qualquer estratégia 

dentro da sala de aula. É necessária a investigação temática, que ocorre através do 

diálogo com a própria comunidade, de modo que o professor deve se inserir na 

realidade de seus alunos, conhecer os problemas das comunidades, trabalhar 

acerca das contradições vividas diariamente, problematizar os comportamentos 

retrógrados e tradicionais. Dessa forma o educador construirá um universo temático, 

através do qual irá definir os temas que envolvam fenômenos ou situações de maior 

relevância na vida sócio-cultural-política e econômica daquela população, que 

poderão ser utilizados na elaboração de um conteúdo programático. 
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O tema gerador será escolhido dentre os diversos temas inseridos no 

universo temático levantado durante a investigação. Ele deve se relacionar com os 

conteúdos específicos que farão parte do conteúdo programático e permitir a 

discussão de problemas essenciais vividos em diálogo ao rigor dos fundamentos 

científicos.  É importante ressaltar que todo esse processo é construído através do 

diálogo com o aluno e não sobre o aluno. De forma que as situações que fazem 

parte do universo temático sejam selecionadas por meio de um processo que 

envolve três etapas: a codificação, a descodificação e a problematização.  

A codificação é o processo no qual o professor se insere no mundo do aluno, 

em seu bairro e em sua realidade para atuar como um investigador de como os 

problemas encontrados está afetando seus alunos e como os mesmos enxergam as 

suas condições de vida. Daí a necessidade de dialogar com o aluno e a sua 

comunidade buscando ouvir suas opiniões, reconhecer suas emoções e os seus 

principais desejos para o futuro.  A descodificação é o processo em que o professor 

entende como seus alunos lidam com a própria realidade, com a finalidade de usar 

essa compreensão para elaborar um conteúdo programático que contemple todas as 

particularidades identificadas nos problemas codificados. O processo de codificação-

descodificação é fundamental para que a última etapa, a da problematização, ocorra 

com perguntas chaves e pertinentes que promovam reflexões e ações necessárias a 

uma mudança de atitude, mostrando todas as possibilidades que os alunos têm para 

desfrutar na sociedade atual.  

 

3.1 SOBRE A EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA NO ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Para realizar a transposição do método de Paulo Freire para o ensino de 

ciências na educação básica, foi preciso uma série de adaptações e novas reflexões 

sobre os objetivos da educação, uma vez que a teoria freiriana foi desenvolvida para 

uma educação informal de alfabetização. Esse trabalho foi desenvolvido por 

Delizoicov (1983) em sua tese de doutorado, onde propõe uma série de posturas 

que devem ser adotadas pelo professor da educação básica comprometido com 

uma educação libertadora, na qual os conceitos científicos sejam construídos pelos 

alunos com o objetivo de transformação social e política. Para tal, estruturou três 

momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do conhecimento e a 

aplicação do conhecimento. Os Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov diferem 
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da abordagem freiriana no sentido em que não incluem a investigação temática 

(codificação-descodificação-problematização) em conjunto da comunidade, como 

uma etapa indispensável para a realização de uma metodologia problematizadora. 

Todavia, o autor lembra que é imprescindível que o professor antes da aplicação de 

sua prática, realize uma pesquisa, colete informações e elabore o conteúdo tendo 

em vista a realidade local e as contradições nas quais os educandos estão 

submetidos.  

A problematização inicial é o momento pedagógico em que o educando terá 

contato com uma situação real, na qual todos os sujeitos dentro da sala de aula 

precisam ter alguma experiência. É importante nesse momento que dentro dessa 

situação real exposta pelo professor, os alunos identifiquem uma contradição. Tal 

contradição deverá incitar os questionamentos e reflexões críticas planejadas para 

serem realizadas ao longo da atividade. É possível, por exemplo, que nessa 

situação real o aluno identifique (ou se identifique em) péssimas condições de 

saneamento básico, de saúde e/ou de vida, comportamento e posturas desvirtuadas 

ou violações de direitos humanos. Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2018), a finalidade da problematização inicial é propiciar um distanciamento crítico 

do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas para 

discussão e fazer com que ele reconheça a necessidade de se obter novos 

conceitos científicos para que possa interpretar a situação mais criticamente. É 

pretendido nesse momento instigar explicações que se mostrem contraditórias e 

localizar possíveis limitações nos saberes (escolar ou do senso comum) prévios do 

aluno, quando este é comparado com o conhecimento científico que foi programado 

para ser abordado.  

Vale enfatizar que na problematização inicial todas as colocações dos 

alunos são válidas, devendo ser ouvidas e anotadas, inclusive as falas embasadas 

exclusivamente no senso comum e as expressões de sentimentos a respeito da 

situação apresentada. É preciso ter a consciência de que os saberes que serão 

construídos ao longo de toda a atividade nascem de uma interação interpessoal 

professor-aluno e aluno-aluno, necessitando a participação de todas as falas e de 

todos os integrantes do grupo. Afinal, o pano de fundo desta metodologia é um 

problema real que aflige o cotidiano de todos na sala de aula e merece o 

depoimento dos envolvidos.  
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O papel do professor neste momento pedagógico é de fundamental 

importância, pois é através das interferências deste que a discussão caminhará. O 

professor deve orientar a discussão, não para fornecer respostas prontas e certezas 

absolutas ao diálogo estabelecido entre os alunos, mas para buscar o 

questionamento das posições assumidas e alimentar o debate com novas 

perguntas. A dialogicidade no processo educativo não se refere apenas ao simples 

conversar e dialogar, mas implica em uma apreensão mútua dos distintos saberes 

que os sujeitos do ato de ensino-aprendizagem possuem. (DELIZOICOV; ANGOTTI; 

PERNAMBUCO, 2018). 

O professor poderá organizar diferentes atividades que propiciem essa 

discussão, sempre almejando a reflexão sobre as posições assumidas pelos 

estudantes, fazendo-os refletir sobre explicações contraditórias e possíveis 

limitações dos conceitos por eles expressados.  As atividades podem ser variadas, 

como questionar situações com o auxilio de imagens projetadas, discutir algum 

problema específico da comunidade ou utilizar uma atividade experimental que 

propicie a discussão planejada pelo professor.  O professor deverá criar na sala de 

aula um ambiente em que seja reconhecida a necessidade da compreensão de 

novos saberes para enfrentar o problema. O reconhecimento dessa necessidade é o 

ponto essencial da metodologia problematizadora, pois todas as competências 

científicas construídas a partir desse ponto advirão de uma exigência do próprio 

aluno, caracterizando uma ruptura com aquilo que este acreditava ser a verdade. 

Para que ocorra a apreensão do conhecimento científico, por parte do 

estudante, Delizoicov (1991) propõe um modelo didático-pedagógico que propicia a 

ruptura do saberes prévios do estudante para então, ser construído o conhecimento 

escolar sistematizado. A ruptura tal como compreendida por Delizoicov é o processo 

no qual o conhecimento do aluno evolui a partir do rompimento com seus saberes 

prévios (senso comum), já que não mais explicam determinados aspectos de um 

fenômeno, demandando a elaboração de novos saberes que expliquem o problema 

apresentado. Esses conteúdos irão ser elaborados ao longo da prática 

problematizadora e apropriados pelos estudantes de forma a conscientizar e 

instrumentalizar para que possam lidar com os diversos contextos ao longo da vida.   
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Delizoicov destaca em sua tese que sua idéia de ruptura vem a partir dos 

pressupostos de Kuhn1, apresentando analogia entre o que ocorre na passagem de 

um paradigma científico para outro durante as “revoluções científicas” com as 

rupturas que ocorrem dentro da sala de aula, entre o saber de senso comum e o 

saber científico. Também busca apoio em Bachelar2, que considera o estudante um 

sujeito que chega à sala de aula munido de conhecimentos empíricos fruto da sua 

relação com a sociedade e que a educação deve derrubar os obstáculos 

epistemológicos para que o aluno transcenda o conhecimento vulgar (senso comum) 

e atinja um conhecimento científico, sem inferiorizar os paradigmas do senso comum 

com o qual o aluno se desenvolveu ao longo da vida, mas que por meio da 

consciência própria reconheça seus limites.  

O segundo momento pedagógico, a organização do conhecimento, 

compreende o estudo sistemático dos fundamentos científicos envolvidos no 

problema. O professor nesta etapa deve desenvolver a conceituação física 

identificada como fundamental para uma compreensão científica das situações que 

estão sendo problematizadas de forma que empodere os educandos ao longo da 

discussão.  Para que os alunos compreendam cientificamente as situações 

problematizadas, o papel do professor na organização do conhecimento consiste em 

desenvolver diversas atividades, que podem ser discussões de textos de divulgação 

científica, breves exposições de conteúdos específicos, resolução de exercícios, 

questionários semi-abertos, vídeos, entre outros recursos que o auxilie na tarefa de 

promover a apropriação crítica dos conteúdos pelos seus estudantes.   

É preciso ter consciência de que os conceitos científicos devem ser tratados 

como ponto de chegada no processo de ensino-aprendizagem, para que assim 

contribuam para o entendimento de alguns aspectos da realidade dos alunos. Como 

aponta Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2018, p.150): 

 

A abordagem dos conceitos científicos é ponto de chegada, 
quer da estruturação do conteúdo programático quer da 
aprendizagem dos alunos, ficando o ponto de partida com os 
temas e as situações significativas que originam, de um lado, a 
seleção e organização do rol de conteúdos, ao serem 
articulados com a estrutura do conhecimento científico, e, de 
outro, o início do processo dialógico e problematizador.  

                                                             
1
 KUHN, Thomas. Estrutura das Revoluções Científicas. S. Paulo: Editora Perspectiva, 1975. 

2
 BACHELARD, Gaston. O Racionalismo Aplicado. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977. 
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O objetivo final desta etapa é a apreensão dos conceitos específicos pelos 

alunos para que tenham as condições necessárias para a compreensão das 

situações propostas na problematização inicial e em outras que serão discutidas no 

terceiro momento pedagógico: a aplicação do conhecimento. Neste último momento 

pedagógico o papel do professor se constitui em desenvolver atividades que 

capacitem os alunos pelo uso dos fundamentos científicos adquiridos na 

organização do conhecimento, com a perspectiva de formá-los para articular 

constantemente os fundamentos científicos com diversas situações que fazem parte 

de sua vivência, ou com as quais se deparem. Devem se colocar problemas 

diferentes daquele apresentado no primeiro momento, para que os alunos possam 

generalizar o conjunto de conteúdos que foram abordados nas etapas anteriores a 

fim de serem postos em prática na nova situação e generalizados para outros 

contextos.  

Por fim, a metodologia problematizadora possibilita que as aulas de ciências 

da natureza transcendam a simples apropriação de conceitos específicos, para que 

por meio de uma relação dialógica sejam construídos saberes em conjunto com 

todos os sujeitos dentro da sala de aula; saberes que eram necessários para 

resolver um problema que afeta a realidade e advieram de um reconhecimento da 

incompletude dos saberes que possuíam antes da aula. Desse modo, os conceitos 

que foram trazidos de suas experiências de vida para dentro da sala de aula 

(conhecimento de senso comum) evoluem para um saber escolar (conhecimento 

científico), de maneira crítica, reflexiva, conscientizadora e autônoma.    

É notável o grande potencial que uma atividade experimental possui em uma 

aula de ciências, visto que estas práticas estimulam o interesse dos alunos e 

promovem o engajamento em atividades posteriores (LABURÚ, 2006). Há diversas 

formas de conduzir a experimentação, conforme já abordamos neste trabalho. A 

maneira através da qual tal experimentação ocorre, durante uma aula, varia de 

acordo com a concepção teórica na qual se aporta o professor e com os objetivos 

que se pretende alcançar. Para Francisco Jr., Ferreira e Hartwig (2008), embasada 

nas ideias da educação libertadora, a experimentação, neste caso “experimentação 

problematizadora”, pode integrar qualquer um dos três momentos pedagógicos de 

Delizoicov, como também ser utilizada quantas vezes for necessário ao longo do 

processo educativo em sala de aula.  
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É necessário enfatizar que, independente do momento pedagógico em que o 

professor optará por utilizar a experimentação problematizadora, tal prática deve 

assumir um caráter estritamente investigativo. A despeito da impossibilidade de 

distribuir kits experimentais para diversos grupos de alunos, até com um único 

experimento, realizado pelo professor, a atividade deve protagonizar o discente, já 

que é por meio de intervenções e questões do próprio que se encaminhará a 

atividade. Dessa forma, os alunos serão ativos e participantes do processo de 

construção do próprio conhecimento. 

Uma atividade experimental realizada, durante a problematização inicial, 

poderá constituir-se da demonstração de um fenômeno físico ou de um experimento 

que será realizado simultaneamente às discussões sobre os princípios e leis a eles 

aplicados, de modo que a culminância de tais atividades seja a pergunta (o 

problema) sobre a qual os alunos irão refletir e chegar à conclusão da insuficiência 

de suas concepções para resolvê-la. O próprio experimento pode ser a pergunta 

original que dará início à atividade planejada pelo professor. Ele é utilizado, portanto, 

como matriz dos questionamentos e discussões a serem levantados.  

Quando o experimento é usado durante o momento pedagógico da 

organização do conhecimento, a função do professor é incentivar os alunos na 

busca pelos conceitos que os ajudarão a responder a questão inicial. À medida que 

a experimentação ocorre, o professor orienta a pesquisa dos alunos através de 

questões e, inclusive, auxilia no aprimoramento da enunciação de conceitos que 

forem construindo, de forma que a partir do experimento sejam discutidos conceitos 

e teorias necessárias para a sua compreensão. Ou seja, a função do professor é a 

de apresentar um conceito de caráter científico apenas quando a discussão dos 

alunos requererem o novo conceito para prosseguir. 

Na aplicação do conhecimento, a atividade experimental poderá ser 

introduzida por um novo problema com que os alunos irão lidar, mas agora como 

detentores de fundamentos científicos que os empoderaram. Será por meio de 

discussões que os conceitos chaves recém adquiridos serão usados no experimento 

para a sua realização e explicação, de maneira a cumprir o objetivo deste momento, 

fazendo com que, assim, os alunos saiam da atividade mais capacitados a usarem 

os conteúdos escolares para, inclusive, lidar com situações diversas do mundo de 

maneira crítica e responsável. 
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Ao longo de todo o processo, cabe ao professor o fundamental exercício da 

autocrítica para que não assuma uma postura de conformismo optando por uma 

abordagem expositiva e tradicional de conceitos específicos no quadro, uma vez que 

essa prática não é adequada para a Educação Problematizadora aqui pretendida. 

Na qual sempre é imprescindível a participação dos alunos pelo compartilhamento 

de seus conhecimentos, de suas reflexões e questionamentos, pois essa concepção 

pressupõe o aluno como agente do processo educacional. 
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4 METODOLOGIA GERAL 

 

A metodologia geral de desenvolvimento deste trabalho pode ser organizada 

de acordo com as seguintes etapas: 

• Pesquisa Bibliográfica: 

- Sobre a experimentação na educação básica no Brasil. 

- Sobre educação almejada para o século XXI e acerca da legislação 

educacional brasileira atual. 

- Sobre a educação libertadora e o ensino problematizador na educação 

básica. 

- Sobre a experimentação problematizadora. 

- Em base de dados sobre atividades e experimentos didáticos com a 

abordagem problematizadora. 

• Reuniões semanais: 

- Com a orientadora. 

- Com o grupo de física para estudos específicos. 

- Com o grupo de física para reflexão e construção das atividades. 

- Com a equipe interdisciplinar. 

• Preparo e desenvolvimento do: 

- Material Instrucional. 

- Kit’s experimentais. 

• Simulações pedagógicas das atividades com a equipe interdisciplinar. 

- Reflexões sobre o andamento da aula e realização das alterações propostas 

• Aplicação da atividade nas turmas 

• Avaliação: 

- Do andamento das atividades aplicadas pela equipe de Física. 

- Dos alunos durante as aulas e atividades. 

- Dos licenciandos pelos orientadores e colegas. 
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5 SOBRE A ESCOLA E OS ALUNOS 

 

É consenso que qualquer atividade experimental aplicada em uma sala de 

aula não deve ser apenas uma reprodução do vasto conteúdo didático-pedagógico 

disponível atualmente na rede mundial de computadores, livros, manuais etc.. Cada 

turma possui uma série de particularidades que a caracteriza, portanto, uma 

atividade ideal para determinada turma é aquela que, em diálogo com tais 

particularidades, englobe as necessidades daqueles alunos. Independente da 

metodologia adotada para se abordar um experimento na escola básica, o professor 

deve ter a consciência de que a atividade é desenvolvida, especificamente, para 

uma turma e que nem sempre, uma atividade bem sucedida com um grupo de 

estudantes o será em outro. Assim, é necessário um exercício constante de 

aperfeiçoamento, renovação e reestruturação das práticas educacionais por parte do 

professor. 

Como forma de desenvolver atividades direcionadas a uma determinada 

turma, o grupo de pesquisa DIECI propõe um percurso orientado por algumas 

questões: PARA QUEM? O QUE? POR QUÊ? ONDE? QUANDO? 

Tendo como princípio os pressupostos de Delizoicov, a pesquisa e a coleta 

de informações sobre a realidade e problemas que circundam a vidas dos alunos 

caracterizam a resposta do “PARA QUEM?”. Em seguida, o professor precisa 

questionar O QUE deve ser abordado em um tema específico, já que agora tendo 

conhecimento do público alvo, ele está apto a sintetizar e direcionar seus esforços 

para associar os conteúdos escolares a situações e problemas que farão real 

diferença na vida dos alunos que compõem a turma. Dessa forma, espera-se que o 

professor compreenda o PORQUÊ de abordar determinado conteúdo/tema e assim 

torná-lo naturalmente perceptível para todos.  

O professor também precisa conhecer ONDE as aulas serão realizadas, ou 

seja, precisa conhecer as dependências da escola e as condições estruturais para 

se realizar uma atividade, pois assim estabelecerá os limites de sua prática, poderá 

traçar estratégias para superar dificuldades locais e minimizará as possibilidades de 

erros ou acidentes. Por fim, saber QUANDO será realizada a prática tem enorme 

importância, seja no tempo escolar/turma ou no tempo do mundo, já que no primeiro 

caso poderá dimensionar adequadamente a atividade e, no segundo, a clareza do 
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momento histórico-político-social em que a atividade se insere, fornecerá ao 

professor ferramentas para discussões importantes na formação cidadã dos alunos.  

Assim, as respostas para essas perguntas delineiam naturalmente o COMO 

as atividades serão realizadas dentro da sala, o encaminhamento e os objetivos da 

aula se tornam perceptíveis. A reflexão sobre essas perguntas, contudo, não 

garantem o sucesso completo da atividade/aula, mas é um caminho que o professor 

pode tomar para direcionar seu foco no que precisa ser o objetivo da aula: a 

transformação do ideário do aluno por meio da apreensão do saber escolar.  

A seguir apresentamos uma breve descrição de ONDE e PARA QUEM 

desenvolvemos atividades, discorrendo sobre o Colégio Estadual Guilherme Briggs 

(CEGUIB) e acerca dos alunos e do contexto social em que se inserem.  

 

5.1 A ESCOLA 

 

O Colégio Estadual Guilherme Briggs situa-se na Rua Mário Viana, 625, no 

Bairro de Santa Rosa, município de Niterói – RJ. Foi criado em 09 de março de 

1914, mas somente em 30 de julho de 1982 passou a ser chamado Colégio Estadual 

Guilherme Briggs (CEGUIB). Recebeu esse nome em homenagem ao Dr. Guilherme 

Briggs, professor, orador e jornalista que se dedicou a educação e ocupou uma 

cadeira na Academia Fluminense de Letras.  

O Colégio possui uma boa localização geográfica, tem acesso a uma ampla 

rede de transporte rodoviário que o conecta a vários bairros do município e outras 

localidades como o município de São Gonçalo. Embora o CEGUIB esteja localizado 

em um bairro considerado região nobre da cidade de Niterói, o colégio fica situado 

em uma zona de risco rodeada por quatro comunidades, Complexo do Viradouro, 

Morro do Souza Soares, Atalaia e Beltrão, localidades que ainda sofrem com a 

violência, com o tráfico de drogas, falta de segurança e saneamento básico 

adequado etc.. Frequentemente escutam-se tiros decorrentes de operações policiais 

durante o confronto com traficantes ou entre os próprios traficantes, o que leva a 

morte prematura de jovens, majoritariamente negros, com idade entre 17 e 24 anos.  

Quando isso ocorre durante o período escolar, a escola toca, como medida 

preventiva, o sinal para que as aulas sejam interrompidas e os alunos encaminhados 

para o pátio interno (local mais seguro), para aguardarem o fim do confronto, 

protegidos dentro da escola. Segundo informações, nunca houve nenhum ferido por 
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bala perdida na escola. Infelizmente, os alunos convivem com essa realidade 

cotidianamente tanto em casa (nas comunidades), quanto na escola e, com base 

nos relatos de muitos deles, esse tipo de acontecimento é considerado “normal”.  

Em relação à infraestrutura, o colégio possui um espaço grande composto 

por dois blocos de dois andares separados pelo pátio interno a céu aberto, o qual 

permite a circulação dos alunos de maneira confortável. Possui 25 salas de aulas, 

sendo uma adaptada para deficientes físicos localizada no térreo, um laboratório de 

informática e um pequeno laboratório de ciências conjugado a uma sala de aula. As 

demais salas são destinadas à direção, secretaria, coordenação pedagógica, sala 

dos professores, biblioteca/sala de leitura, cozinha, refeitório, almoxarifado, sala de 

áudio visual, sala de matemática, sala de recurso e atendimento ao aluno, sala de 

artes, auditório, banheiros masculinos e femininos, rádio escolar (inativa). Conta 

também com uma quadra de esportes coberta, uma quadra descoberta ao lado do 

jardim externo, um pequeno estacionamento.  

As atividades que serão apresentadas, nesta monografia, foram realizadas 

na sala de aula conjugada ao laboratório de ciências, que devido ao fato de ser 

muito pequeno, e cujas bancadas são inadequadas ao trabalho com alunos, não 

comportava as necessidades da turma e impossibilitava a formação dos grupos para 

realização do trabalho. A sala de aula, com 48 m2, janelas amplas, bem iluminada e 

arejada, possui uma bancada de mármore na frente do quadro negro, um projetor e 

uma mesa com computador, mesas e cadeiras de madeira.  

Em 2014 o colégio implantou o programa Ensino Médio Inovador - ProEMI 

(BRASIL, 2009), oferecido pelo Governo Federal e recomendado pela Secretaria de 

Educação, como proposta de uma organização curricular para uma educação 

integral e novas metodologias visando oferecer um novo caminho para o 

aprimoramento do desempenho acadêmico, além de uma formação mais autônoma, 

cognitiva e socio-política. Assim, além das disciplinas básicas do ensino médio, os 

alunos cursam outras disciplinas que são: Laboratório de Iniciação Científica e 

Pesquisa, Letramento em Português, Letramento em Matemática, Cultura Digital e 

Uso de Mídias e Projeto de Vida.  

Segundo o ProEMI, a disciplina de Laboratório de Iniciação Científica e 

Pesquisa (IC) compreende atividades experimentais que podem ou não 

complementar os conteúdos que estão sendo discutidos nas disciplinas de Ciências 

da Natureza no horário regular, geralmente, sendo utilizado como mais uma 
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ferramenta de aproximação entre teoria e prática, que deveriam priorizar o ato 

experimental e o fazer científico.  

O grupo de pesquisa DIECI desenvolveu o projeto “Construção de 

estratégias interdisciplinares em diálogo com o Currículo da SEEDUC - RJ das 

disciplinas da área das Ciências da Natureza” no CEGUIB de 2013 a 2016, 

trabalhando com uma turma piloto da primeira à terceira série do Ensino Médio. A 

participação do grupo com essa turma piloto começou com a observação da escola 

e da comunidade que a engloba durante 2013 para sua caracterização e que 

forneceu subsídios para a elaboração dos planejamentos bimestrais, elaboração de 

aulas, confecção de materiais didáticos teóricos e experimentais, aplicação das 

aulas pelos licenciandos do grupo, entre outras atividades desenvolvidas pelo 

projeto. Com a graduação da turma piloto na terceira série, o CEGUIB continuou 

participando do projeto, com o DIECI desenvolvendo e aplicando atividades 

experimentais, oficinas interativas e outras estratégias de ensino-aprendizagem na 

disciplina de IC para todas as turmas da segunda série e as duas turmas da terceira 

série, em 2017, ano da aplicação das atividades relatadas nesta monografia. A 

professora de biologia Ellen Serri da Motta integrava a equipe do DIECI no trabalho 

com a turma piloto e também era a professora da disciplina de IC. 

 

5.2 OS ALUNOS  

 

Em geral, as turmas do CEGUIB eram compostas majoritariamente por 

jovens negros, com perfil sócio econômico baixo e moradores das comunidades que 

circundam a escola. Com base nos relatos dos alunos, percebia-se que os mesmos 

partilhavam de problemas semelhantes por viverem na mesma região: enfrentavam 

o tráfico de drogas, os constantes casos de violência e os usuais problemas 

financeiros de suas famílias. Alguns buscavam na escola um subterfúgio de 

ascensão (ou transformação) de sua realidade, outros já se mostravam 

desmotivados da vida escolar e, por motivos diversos, eram influenciados a tomar 

uma trajetória aparentemente mais “fácil”, sem compromisso com a educação 

básica.   

Em conversas com os alunos, não era difícil ouvir relatos sobre ex-alunos 

que abandonaram a escola em virtude de uma gravidez precoce, ou por conta do 

desemprego dos pais e, consequentemente, pela necessidade de trabalhar para 
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ajudar em casa, ou por acharem a escola limitada e desinteressante, entre outros 

problemas que contribuíam para aumentar a evasão escolar.  

As atividades que serão apresentadas nesse trabalho de monografia foram 

realizadas nas turmas da 2ª série que designaremos por Turma A, Turma B e Turma 

C, cujos alunos tinham 16 ou 17 anos. A turma A, composta por maioria feminina, 

possuía 16 alunos, o menor número de alunos entre as três turmas, a turma B tinha 

29 alunos e a C 28 alunos, nessas duas turmas havia quantidades equivalentes de 

meninos e meninas. 

Durante as aulas, ficou visível que as turmas consideravam a aula de IC 

como um espaço-tempo reservado para serem realizadas experiências didáticas. 

Havia uma ansiedade dos alunos em ver “alguma coisa acontecer”, um experimento 

ou uma atividade diferenciada das demais aulas tradicionais que continham em seu 

horário escolar. De uma forma geral, em todas as três turmas foi notória a 

dificuldade de abstração dos alunos na elaboração dos conceitos que foram 

discutidos, a resistência declarada em redigir os relatórios demonstrou falta de 

prática de escrita e também a dificuldade de sintetizar ideias e de expressa-las por 

escrito. 
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6 SOBRE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PROBLEMATIZADORAS  

 

Através de uma breve pesquisa em bancos de dados oficiais do ministério 

da educação, foi possível verificar que existiam em 2017 cerca de 290 arquivos no 

site do MEC com experimentos e outras atividades didáticas relativas a 

conhecimentos escolares assinalados para as séries da educação básica. Todos os 

experimentos englobam as diversas subáreas da física e todos os kits experimentais 

podem ser reproduzidos com materiais de baixo custo e fácil acesso. 

Quanto aos experimentos, com exceção de 7 arquivos, verificou-se que não 

foram desenvolvidos com a abordagem problematizadora, tão pouco foram 

sugeridas formas de adaptar esses experimentos para diferentes situações de sala 

de aula. Todos disponibilizaram textos com a organização tradicional padrão de 

instruções de atividades experimentais: Lista de materiais (com instruções para as 

confecções necessárias), explicação do fenômeno físico que se pretende discutir, 

objetivos e procedimentos para a realização do mesmo. Contudo, os próprios 

fenômenos físicos são apresentados através de explicações genéricas e 

descontextualizadas. 

Por meio dessa pesquisa no site do MEC foi possível verificar a carência na 

produção de atividades problematizadoras e investigativas para a educação básica, 

e também consultar modelos adaptados de experimentos didáticos clássicos sobre 

termologia e transferência de calor. Para todos eles há, inclusive, conjuntos 

experimentais comercializados por diversos fabricantes, mas sua aquisição ainda 

está distante da realidade da maioria das escolas públicas do Rio de Janeiro.  

Dentre esses materiais, escolhemos adaptar três dos experimentos encontrados 

para o viés problematizador com materiais de baixo custo disponíveis no DIECI: 

Termoscópio, Condução de calor e Convecção de calor.  

 

6.1 DESENVOLVIMENTO DAS ESTRATÉGIAS  

 

Conforme o Currículo Mínimo (SEEDUC-RJ, 2012), as competências e 

conteúdos específicos a serem trabalhados nas turmas da 2ª Série do EM no 1º 

Bimestre para a disciplina de Física englobariam discutir o conhecimento científico e 

o tecnológico como resultados de uma construção humana, inseridos em um 

processo histórico e social; reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos 
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explicativos para fenômenos naturais ou sistemas tecnológicos relacionados aos 

conceitos de temperatura e calor, bem como as escalas termométricas. No 2º 

bimestre, os alunos deveriam reconhecer os processos de transmissão de calor e 

sua importância para compreender fenômenos ambientais; e desenvolver, 

concomitantemente, esses conteúdos, habilidades e competências que auxiliem na 

interpretação do mundo a luz dos conceitos físicos sobre a temperatura, o calor e a 

energia interna dos sistemas. 

Originalmente as atividades experimentais escolhidas para trabalhar esses 

objetivos estavam inseridas ao longo de diversas aulas nos planejamentos 

bimestrais de Física confeccionados para a turma piloto do CEGUIB. Embora as 

características da escola, dos alunos e dos conteúdos/competências fossem 

semelhantes, a disciplina de Iniciação Científica e Pesquisa possuía objetivos 

específicos e distintos daquele contexto. Portanto, o desafio dos licenciandos de 

Física eram construir duas sequências de atividades problematizadoras e 

investigativas para serem aplicadas em duas aulas, uma em cada bimestre, da 

disciplina de IC, uma vez que não haveria continuidade no trabalho com esses 

alunos nas aulas de Física.  

As problematizações usadas com a turma piloto deveriam ser repensadas e 

os objetivos redefinidos para essas aulas, uma tarefa árdua e nem um pouco trivial. 

O trabalho se iniciou com a reunião do grupo de Física, em que foram delineadas as 

linhas gerais das problematizações. Nesse processo, o grupo ficava constantemente 

sem ideias e desestimulado, impossibilitados de conseguir pensar e definir as 

problematizações, foram momentos de tensão em que não se enxergava uma saída 

e foram necessárias novas orientações para o seguimento da preparação.  

É importante ressaltar que nem sempre é possível conjugar os conteúdos 

específicos com problemas sociais da comunidade do aluno. Para que a relação 

entre um conceito científico e o problema real não se mostre artificial e intrincada, 

pode-se optar pela abordagem de situações cotidianas ou comuns da vida, que 

muitas vezes são indevidamente compreendidas pela população e comumente 

explicadas pelo senso comum de forma inadequada. Foi imprescindível para o grupo 

assumir esse fato, pois somente assim, se tornou possível pensar uma nova 

sequência de discussões que relacionasse os conceitos de física planejados com as 

problematizações adequadas. 
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Durante a preparação das aulas, também foi constatada a necessidade da 

elaboração/inclusão de novas atividades para completar a sequência de discussões, 

de modo a melhorar a compreensão dos fenômenos pelos alunos de IC. Na aula 1, 

para introduzir o Termoscópio e discutir os conceitos de temperatura, calor e as 

escalas termométricas elaboramos a Atividade I, que aborda o conceito de sensação 

térmica e permite concluir que o tato não é um instrumento preciso para medir 

temperatura. Já na aula 2, optamos por criar uma atividade, Atividade III, que 

explorasse novamente a sensação térmica de forma a discutir a capacidade dos 

diferentes materiais trocarem calor, introduzindo o conceito de capacidade térmica e 

abrindo o questionamento para explorar os mecanismos de transferência de calor. A 

inserção das novas atividades no andamento das aulas permitiu ao grupo repensar 

as questões que usariam para provocar os alunos durante as experimentações, a 

fim de auxiliá-los na investigação sem fornecer verbalmente um roteiro experimental, 

e estabelecer conexões entre as discussões e as atividades experimentais.  

As simulações pedagógicas das aulas foram realizadas com os demais 

licenciandos do DIECI, dos cursos de Biologia, Química e Letras. As dificuldades, os 

questionamentos, as sugestões e observações dos colegas eram analisadas e 

incorporadas na estratégia para seu aprimoramento. Esses processos de 

desenvolvimento eram sempre intercalados por reuniões com a orientadora para 

avaliação do desenvolvimento e aperfeiçoamento da estratégia e, quando 

necessário, foram repetidos em um trabalho contínuo de elaboração.  

O planejamento para as duas aulas foi concluído com o estabelecimento das 

três atividades experimentais adaptadas de modelos que foram encontrados no site 

do MEC, duas atividades elaboradas pelo grupo do DIECI e uma atividade adaptada 

de um modelo cuja fonte foi perdida em um problema com computadores do grupo e 

que não foi possível reencontrar. As Atividades I (Sensação Térmica) e II 

(Termoscópio) foram realizadas na primeira aula; e, as Atividades III (Condutividade 

Térmica), IV (Transferência de calor por Condução), V (Transferência de calor por 

Convecção) e VI (Transferência de calor por Irradiação) foram realizadas na 

segunda aula.  

Por fim, foram produzidos dois Materiais Instrucionais contendo as 

orientações para os professores sobre o andamento pedagógico das atividades. 

Esses Materiais Instrucionais foram construídos de forma consoante às ideias de 

problematização do Delizoicov, apresentando de forma clara e explícita as 
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problematizações que deveriam introduzir um problema aos alunos e como seria a 

organização dos conhecimentos para fornecer de maneira investigativa os 

conhecimentos necessários para a solução do problema inicial. Neles são 

evidenciados os principais objetivos e conceitos físicos que se pretende alcançar em 

cada atividade e sugeridas algumas discussões e questionamentos para provocar os 

alunos, de modo que as atividades sejam realizadas sem a necessidade de 

distribuição de procedimentos. Ambos os Materiais Instrucionais – “Sentindo na 

pele? - I” e “Sentindo na pele? - II” – constam no apêndice A (pg. 70). 

Vale a pena chamar atenção nesse ponto para o fato de que, apesar de 

realizar as modificações sugeridas na simulação pedagogica e termos aprimorado o 

Material Instrucional, durante a aplicação das atividades o andamento teve de ser 

alterado. Em diversos momentos, em função das demandas dos alunos, algumas 

etapas do instrucional foram modificadas para que a abordagem realizada pudesse 

auxiliá-los, tanto na reflexão sobre algumas propriedades físicas que estavam sendo 

discutidas, quanto para correlacionar com experiências/conhecimentos estudados 

anteriormente. Essas situações corroboraram a orientação trazida por Lenoir (1998), 

que aborda a necessidade de não se cristalizar o planejamento, para que ele seja 

passível de adaptações em diferentes situações e não seja tratado como um retrato 

prévio da realidade.  
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7. SOBRE A APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES PROBLEMATIZADORAS 

 

A primeira aula preparada foi aplicada em três turmas no 1° bimestre de 

2017; com a turma B no dia 20 de março, de 13h a 14h40min e com a turma A e C 

no dia 21 de março, de 11h a 12h40min e de 13h a 14h40min, respectivamente. A 

segunda aula ocorreu no 2º bimestre de 2017 nas mesmas turmas, contudo por 

incompatibilidade de horário (devido ao reinício das aulas na graduação da UFF) só 

fui responsável pela aplicação na turma C no dia 30 de maio, de 11h a 12h40min. 

As aulas, com duração de 100 minutos cada, ocorreram na sala conjugada ao 

laboratório e, em ambas e para todas as atividades, a sala foi organizada juntando-

se as carteiras em grupos de quatro para improvisar as bancadas experimentais. 

Estas foram dispostas de forma a facilitar o trânsito pela sala e permitir que cada 

grupo procedesse à discussão dos experimentos sem atrapalhar os demais. Em 

todas as aulas os kits experimentais foram colocados no balcão em frente ao quadro 

antes da chegada dos alunos, visto que em atividades anteriores, realizadas no 

colégio, havíamos observado que a exibição dos kits experimentais os deixavam 

instigados e induzia-os a pensar na atividade discutindo de antemão como os 

materiais seriam usados. No início de cada aula, os alunos receberam a orientação 

de redigir um relatório e que para tanto, ao longo de cada atividade, deveriam tomar 

nota sobre suas observações nos experimentos e conclusões, sendo avisados de 

que seus registros seriam utilizados como avaliação para integrar a nota final do 

bimestre.  

A seguir abordaremos cada aula separadamente, apresentando o andamento 

de cada atividade com os alunos e, em seguida, uma análise baseada nas nossas 

percepções e observações. 

 

7.1 AULA 1  

 

7.1.1 Atividade I 

 

A turma A foi organizada em três grupos, com cinco, quatro e dois alunos. A 

turma B em um grupo de seis alunos, três grupos com cinco alunos e um grupo com 

quatro alunos. Já na turma C foram três grupos, com sete, seis e cinco alunos. 
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Essas configurações no número de alunos por grupos ocorreram em função de 

diversos alunos que chegaram atrasados, e em tempos distintos, e serem alocados 

nos grupos que já estavam organizados desde o começo da aula. Além de vários 

retardatários, que devido a afinidades entre alguns alunos, se recusarem a fazer 

parte de determinados grupos. 

Em todas as turmas, a primeira aula começou com os alunos sendo 

questionados a respeito do que é comumente feito em casa para saber se uma 

pessoa está com febre. Muitos responderam que “é óbvio que é pra usar um 

termômetro”, porém retrucamos perguntando no caso de não possuírem um 

termômetro. A resposta em coro foi de que devemos colocar a mão na testa da 

pessoa e sentir se está quente ou não. Perguntamos se este é um método preciso 

para verificar a temperatura do corpo humano e os alunos responderam que não. 

Como após algumas tentativas eles não conseguiram explicar o porquê, sugerimos a 

realização do experimento.  

Para cada grupo foram distribuídas três vasilhas, mostradas na Figura 1 (potes 

plásticos de sorvete reaproveitados) enumeradas 1, 2 e 3 preenchidas, 

respectivamente, com água morna, água à temperatura ambiente e água gelada. 

Para proceder a uma discussão por bancada, os alunos foram orientados a se 

dividirem em subgrupos (I e II) e que cada aluno do subgrupo I deveria colocar a 

mão na vasilha 1 e em seguida na vasilha 2, enquanto os alunos do subgrupo II, 

deveriam colocar a mão na vasilha 3 e em seguida na vasilha  2; e, todos os alunos 

deveriam estimar qual seria a temperatura da água de cada uma das vasilhas em 

que pôs a mão, anotando os valores em seus relatórios de maneira que nenhum 

colega visse ou soubesse este valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Vasilhas de plástico usadas na Atividade I (Fonte: DIECI-2018) 
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Após terminarem, solicitamos que os alunos de cada subgrupo I informassem 

para a turma o valor da temperatura estimado para a vasilha 2.  À medida que esses 

alunos expunham suas estimativas, os demais do subgrupo I logo se animaram 

comemorando porque, embora todos os valores de temperatura estimados fossem 

diferentes, eles eram bem próximos. Todavia, quando os alunos dos subgrupos II 

começaram a compartilhar suas estimativas, os valores foram muito diferentes 

daqueles estimados pelos subgrupos I, chegando a diferir em até 15 graus. Essa 

diferença foi tão marcante que eles não atentaram para que os valores estimados 

pelo subgrupo II também eram próximos entre si. 

 Ao longo da atividade um licenciando da equipe havia medido a temperatura 

das vasilhas utilizando um termômetro. Para fomentar a discussão os valores da 

temperatura de cada vasilha medidos com o termômetro, foram escritos no quadro. 

Comparando com suas estimativas, os alunos demonstraram frustração por terem 

“errado”, pois nenhuma estimativa coincidia com os valores medidos, apresentando 

grandes discrepâncias.  

Questionamos: “Por que vocês acham que erraram?”. Foi possível ouvir alguns 

alunos começando a teorizar que uma possível causa para isso ter acontecido, 

seriam as vasilhas com temperaturas diferentes que seus colegas haviam colocado 

a mão inicialmente. À medida que os alunos foram socializando suas explicações 

para as diferenças observadas, fomos comparando-as e organizando-as até que 

eles mesmos concluíram que cada aluno teve uma sensação diferente da 

temperatura da água em cada vasilha. A figura 2, mostra os alunos realizando essa 

etapa da atividade. 

Perguntamos como eles definiriam essa “sensação térmica”. Após algumas 

tentativas, muitos alunos deram suas respostas afirmando que era uma “sensação 

da temperatura”. Por isso pedimos que também conceituassem temperatura e calor. 

Eles demonstraram bastante dificuldade em conceituá-los, mas admitiram já terem 

ouvido falar desses conceitos durante as aulas de Física. Enfatizamos que suas 

respostas deviam ser escritas com base em suas próprias concepções e com suas 

próprias palavras. 

Após solicitarmos que os estudantes socializassem os conceitos escritos por 

eles, enunciamos os três conceitos com os alunos e os escrevemos no quadro. 

Comparamos com as respostas fornecidas pelos grupos para corrigir os erros 

conceituais e enfatizamos a diferença entre tais conceitos comentando a importância  
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de não confundi-los entre si. Assim os alunos reelaboraram suas respostas, e 

terminaram concluindo que (i) a sensação térmica experimentada na estimativa de 

temperatura se devia a transferência de calor entre os corpos com temperaturas 

diferentes, a mão e a água em cada vasilha; (ii) a discrepância entre os valores 

estimados de temperatura da vasilha 2 pelos subgrupos I e II era devido ao fato de 

as mãos dos alunos terem temperaturas iniciais diferentes. Na turma B, ao concluir a 

atividade um aluno antecipou: “Ah, então é por isso que o método da mão na testa 

não é confiável!”, nas outras turmas, perguntamos se após o experimento eles 

entendiam o porquê de “a mão na testa não ser confiável para medir febre”, todos 

respond 

 

 

 

eram que sim. 

 

7.1.2 Atividade II 

 

Após os alunos concluírem que a sensação térmica não é confiável para 

averiguar a temperatura de objetos, discutimos a necessidade de comparar a 

 
Fig. 2 – Da esquerda para a direita, alunos das turmas A, B e C realizando a Atividade I. 

(Fonte: DIECI-2017). 
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temperatura de objetos. Em seguida, a turma foi questionada 

da seguinte forma: Como poderíamos comparar a 

temperatura das três vasilhas sem ser pela sensação térmica 

ou pelo termômetro? Os alunos não souberam responder, 

frisando que só conheciam o termômetro como instrumento 

de medição de temperatura.   

Mostramos o termoscópio, apresentado na Figura 3, e 

perguntamos se eles conheciam o objeto e/ou sabiam sua 

função. Muitos afirmaram que era um termômetro, apesar de 

os termoscópios que confeccionamos terem em média 39 

cm, sendo bem maiores do que um termômetro tradicional. 

Discutimos que se os alunos estivessem certos e o objeto 

fosse um termômetro, este deveria fornecer o valor da 

temperatura das vasilhas. Os alunos responderam 

instantaneamente que isso não iria ocorrer, devido ao 

termoscópio não possuir uma escala de valores como o 

termômetro que conheciam. Em seguida, cada conjunto de 

vasilhas foi retirado das bancadas e esvaziado; as vasilhas 

foram preenchidas novamente com porções de água com 

temperaturas diferentes de forma aleatória. Cada grupo recebeu um conjunto de 

vasilhas e um termoscópio, e a solicitação que as ordenassem, sem tocá-las, da 

maior temperatura para a menor temperatura.  

Os alunos ficaram inquietos e começaram a discutir o funcionamento do 

termoscópio questionando qual era a composição do líquido vermelho dentro do 

tubo. A maioria associou o termoscópio ao termômetro que possuíam em casa e 

perguntou se o líquido era mercúrio. Em resposta, dissemos que no caso do 

termômetro era mercúrio vermelho, e nos termoscópios que estavam utilizando era 

álcool etílico com gotas de corante vermelho. Apesar de ser óbvio que a única opção 

seria colocar o termoscópio em cada vasilha, os alunos perceberam que a altura da 

coluna do líquido no termoscópio mudava conforme o colocavam nas diferentes 

vasilhas e passaram a discutir esse comportamento. Após algumas hipóteses, todos 

os grupos organizaram as vasilhas como solicitado e o fizeram corretamente. 

Pedimos que cada grupo explicasse a organização apresentada. Eles explicaram 

que haviam associado altura da coluna do termoscópio com a temperatura, quanto 

Fig. 3 – Termoscópio. 

(Fonte: DIECI-2018) 
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maior a temperatura, maior a altura da coluna. Na figura 4, apresentamos registros 

das atividades nas três turmas. 

Questionamos qual era o fenômeno físico que ocorria com o líquido dentro do 

termoscópio para que sua altura dentro do tubo variasse. Os alunos não souberam 

responder. Para auxiliá-los na resposta, discutimos o que pode acontecer com 

certos materiais, usualmente de metal, em dias de verão com altas temperaturas. 

Alguns alunos se lembraram da dilatação que ocorre nos portões e janelas de suas 

casas em dias ensolarados. Com isso, retomamos o conceito de temperatura de um 

corpo a partir da agitação das moléculas que o compõe e concluímos que quanto 

maior a temperatura, maior a agitação, o que ocasiona maior afastamento entre as 

moléculas e provoca o aumento do volume e, consequentemente, da altura da 

coluna de álcool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversamos com os alunos sobre a criação do termoscópio por Galileu 

Galilei, abordamos a importância desse invento que permitiu comparar temperaturas 

de objetos sem utilizar a sensação térmica. Enfatizamos que somente um século 

depois da invenção do termoscópio foi inventado um termômetro com escala, o de 

 
Fig. 4 – Da esquerda para a direita, alunos das turmas C, B e A realizando a Atividade II.  

       (Fonte: DIECI-2017). 
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Fahrenheit. Os alunos se recordaram de Galileu, comentando que já o haviam 

estudado (equações de movimento são estudadas no primeiro bimestre da 1ª Série 

e o princípio de inércia, no segundo bimestre). Na turma A, uma aluna citou outra 

invenção de Galileu: o telescópio. Por fim, comentamos um pouco sobre o 

desenvolvimento das diferentes escalas termométricas atuais, que em geral 

utilizavam do mesmo princípio de funcionamento do termoscópio, destacando as 

escalas de Celsius, Fahrenheit e Kelvin e suas diferenças. 

 

7.1.3 Análise das atividades I e II 

 

Durante a Aula 1, todas as três turmas tiveram comportamentos bem 

distintos. A turma A, com um total de 11 alunos, teve a menor presença na aula, mas 

foi a turma que teve a participação mais ativa durante as discussões, 

constantemente propondo questões para fomentar o debate. A turma B, com 25 

alunos, continha grupos que prestavam bastante atenção nas discussões, enquanto 

outros deram um enfoque maior na realização das atividades experimentais. A turma 

C com 18 alunos foi a mais quieta e menos participativa nas aulas, mas foi notável a 

atenção com que os alunos ouviam as explicações dos fenômenos e anotavam os 

conceitos em seus relatórios.  

No começo da atividade I na turma A, ouvimos muitas reclamações e 

indagações sobre o motivo de se ter que escrever no papel durante uma prática 

experimental, o que nos permitiu inferir que os alunos não compreendem a 

relevância da escrita do relatório. Em resposta, foi explicada a importância para o 

cientista do registro de dados durante uma pesquisa experimental para que se possa 

analisar o resultado do seu experimento e chegar à conclusão final de sua pesquisa. 

Nessa atividade, o ideal seria disponibilizar as vasilhas e deixar que os alunos 

procedessem com a discussão de como utiliza-las para explicar se colocar a mão na 

testa da pessoa e sentir se está quente permite verificar se está com febre ou não, 

apenas apresentando novas questões se propusessem um procedimento 

inadequado. No entanto, por motivos do tempo de aula disponível, devido aos 

atrasos e a agitação das turmas – inclusive em decorrência desses atrasos – e a 

impossibilidade de outro encontro com cada turma, optamos por fornecer as 

orientações para a sua realização, restringindo a investigação à formulação de 
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hipóteses pelos alunos durante as discussões realizadas após os procedimentos 

experimentais.  

Embora fosse uma sequência com apenas três orientações, a agitação e a 

conversa entre os integrantes dos grupos durante a explicação foi outro fator que 

causou grande contratempo ao andamento da aula. Percebemos que se um aluno 

perdia uma orientação o grupo deslocava toda a atenção para instruir aquele colega, 

causando atraso na atividade, sendo necessário repetir todas as orientações várias 

vezes. Por outro lado, consideramos que o deslocamento da atenção para o colega, 

estimulava a cooperação entre o grupo. 

Ao término de toda atividade promovida pelo DIECI, o grupo se reúne para 

realizar as avaliações pertinentes que trazem a oportunidade de discussão e 

reflexão sobre o planejamento – andamento, materiais, experimentos e estratégias 

envolvidos – e se o mesmo atende os objetivos da proposta. Por exemplo, se as 

perguntas iniciais são suficientes para suscitar a participação dos alunos, o 

envolvimento com a atividade; e, se as abordagens utilizadas na experimentação 

estimulam a investigação. Esse processo possibilita propor modificações e 

adaptações, caso necessário, do planejamento e/ou materiais até mesmo após a 

aplicação. Além disso, ocorre a análise sobre a postura em sala de aula de cada 

participante da execução da atividade, que é realizada pelos colegas, analisando 

aspectos como a interação com os alunos, se buscou interagir com todos os alunos 

ou se focou em um pequeno grupo, a imposição da voz – no sentido de cuidar para 

ser ouvido por todos, clareza nas explicações fornecidas, respeito ao andamento 

proposto em equipe, versatilidade para adaptações demandadas durante a aula, 

capacidade de promover as reflexões planejadas etc.  

Referente à prática aqui descrita, utilizamos o relatório escrito pelos alunos 

como avaliação da atividade além da observação das reações e dos comentários 

durante a aula, que indicaram que a turma conseguiu concluir as atividades com a 

apropriação dos conceitos planejados pela equipe. O grupo teve acesso aos 

relatórios no final de cada aula em que fazíamos reuniões com a professora para 

avaliar a atividade. Ressaltamos que os relatórios foram utilizados pela professora 

da disciplina como parte da avaliação bimestral das turmas e, portanto, ficaram 

retidas na escola após a aplicação da atividade.  

A equipe considerou que nas três turmas os alunos demonstraram dificuldade 

de lembrar os conceitos específicos de Física, que segundo o Currículo Mínimo 
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haviam sido abordados em ocasiões anteriores nas aulas da disciplina Física; em 

especial, na atividade I, os conceitos necessários deviam estar sendo discutidos 

desde o início daquele. Embora não esperasse por essa situação, realizamos 

tentativas para estimular os alunos a lembrarem do conceito de temperatura e calor, 

propondo questões que os estimulassem a associar os conceitos com os fenômenos 

vivenciados na sua vida. Ao final, a equipe notou que aqueles conceitos foram sendo 

assimilados no decorrer da aula à medida que os próprios alunos apresentaram 

situações cotidianas relacionadas aos conceitos de calor e temperatura discutidos. 

Na atividade II, os alunos demonstraram bastante interesse em descobrir como 

o termoscópio funcionava. Acreditamos que isso ocorreu por possuírem um aparato 

experimental bem parecido com o termômetro que conhecem, o que despertou 

curiosidade sobre seu funcionamento, e essa semelhança provocou a associação 

intuitiva da maior altura da coluna de líquido com a maior temperatura, em analogia 

ao que ocorre com o termômetro. Todas as perguntas e provocações planejadas 

para orientar a experimentação e o encaminhamento da aula foram suficientes para 

auxiliar os alunos e despertar os questionamentos desejados. Os kits experimentais, 

embora simples, permitiram que os alunos realizassem todas as discussões 

planejadas.  

Vale evidenciar que o DIECI utilizou de tubos de ensaio grandes e pipetas 

graduadas para confeccionar os termoscópios, vidrarias que não são materiais de 

baixo custo e foram doadas para a equipe. Contudo, ressaltamos que não é 

incomum encontrar laboratórios nas Universidades que doem as vidrarias que não 

possuem a precisão original ou que tenham sofrido pequeno dano (respectivos 

casos dos tubos e pipetas que usamos), mas podem ser reaproveitados para fins 

didáticos na educação básica. É necessário estreitar os laços entre os professores 

da Educação Básica e a Universidade, inclusive nesse sentido, a fim de que essa 

relação contribua para a prática docente nas escolas. 

 

 

7.2 AULA II  

 

7.2.1 Atividade III 

 



 
 

 
55 

 

 

Para começar a segunda aula, o kit experimental de irradiação, mostrado na 

Figura 5, foi apresentado aos alunos sem explicar para que servia. Questionamos se 

sabiam do que se tratava e quais os componentes do kit experimental chamavam 

mais sua atenção. Enquanto alguns alunos focaram mais na ampola preta e na 

ampola com o isolante térmico, outros perguntaram sobre o liquido colorido na 

mangueira. Descrevemos as partes do kit mostrando que era composto por duas 

ampolas, uma pintada com esmalte preto e outra coberta por um isolante térmico, 

um suporte de madeira para apoiar as ampolas e uma mangueira que ligava as duas 

ampolas, parcialmente preenchida por água com corante vermelho. Pedimos que 

observassem bem o kit, pois ele seria deixado na janela da sala durante a aula e ao 

final iríamos analisá-lo verificando se ocorrera alguma mudança em qualquer um dos 

seus componentes. 

Na sequência, questionamos os alunos sobre quais tipos de materiais faziam 

parte dos móveis e objetos da sala de aula. As respostas foram majoritariamente 

madeira, metal, plástico e vidro, sendo escritas em uma coluna no quadro negro à 

medida que eram apresentadas. Pedimos que a turma fizesse uma estimativa do 

valor da temperatura da sala e, imediatamente, ouvimos reclamações que por não 

possuírem um termômetro não teriam como saber o valor preciso. Explicamos que 

deveria ser uma resposta qualitativa e enfatizamos que esse valor deveria ser 

escrito em seus relatórios. Os valores 

estimados ficaram entre 25°C e 30ºC. 

A partir daí, solicitamos que cada 

aluno escolhesse dois objetos constituídos 

de materiais diferentes que estivessem ao 

alcance das suas mãos e os tocassem 

simultaneamente durante 3 segundos. 

Alguns alunos resistiram em realizar a 

atividade e, quando questionados, 

perguntaram o motivo dessa dinâmica. 

Explicamos que o procedimento era 

necessário para que eles pudessem 

comparar a temperatura de cada material 

com base em suas sensações. Em geral, a 

 
 Fig. 5 – Kit do experimento de Irradiação. 

       (Fonte: DIECI-2018) 
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madeira do tampo e o metal dos pés da carteira foram os objetos mais escolhidos 

pela facilidade de acesso simultâneo. Sublinhamos os nomes desses materiais na 

lista escrita no quadro.  

Alguns alunos relataram que sentiam o metal mais “frio” do que a madeira. 

Questionamos se todos concordavam com essa observação e a discussão entre os 

alunos levou-nos a inferir que tal sensação fora geral entre a turma. Mas, um aluno 

pediu a palavra e discordou da observação, explicando que, após tocar ambos os 

objetos por um intervalo de tempo maior, ele sentiu que os dois materiais tinham a 

mesma temperatura. Vale ressaltar que esse aluno após a primeira experimentação, 

colocou a mão nos objetos e ficou analisando durante um tempo maior (que 

havíamos planejado para ser realizado por todos) sem a necessidade de orientação. 

Aproveitamos a oportunidade e solicitamos que os demais realizassem o mesmo 

experimento que seu colega havia feito.  

Alguns alunos realizaram a atividade solicitada, enquanto outros aproveitaram 

para realizar o teste dos três segundos com outros objetos disponíveis na sala. Um 

grupo de alunos relatou que para certos materiais era fácil sentir a diferença de 

temperatura entre eles. Já em comparação a outros materiais, como o plástico da 

caneta e o assento da cadeira, a sensação de temperatura era similar. Para dar 

prosseguimento à atividade, perguntamos o porquê das diferentes sensações 

quando tocávamos os diferentes materiais e isso não ocorria durante um intervalo de 

tempo maior. Os alunos ficaram incomodados com essa pergunta, pois não sabiam 

como respondê-la. 

Após concluirmos que não haveria resposta da parte dos alunos, para 

incentivar que continuassem o exercício de descoberta, questionamos qual seria a 

temperatura média do corpo humano e eles responderam valores entre 35°C e 37ºC. 

Esclarecemos que a temperatura média do corpo humano é 36,5ºC. Além disso, 

questionamos se eles sabiam qual era a temperatura dos objetos que tocaram e eles 

não responderam. Em seguida, relembramos o conceito de equilíbrio térmico e 

discutimos até concluírem que todos os objetos tocados estavam na mesma 

temperatura que a sala, à temperatura ambiente, que eles haviam estimado estar 

entre 25 e 30ºC. A temperatura medida com o termômetro foi de 28ºC. 

Posteriormente, comparamos os valores de temperatura do corpo humano 

com a temperatura ambiente e perguntamos qual fenômeno deveria ocorrer quando 

a mão tocasse os objetos, tendo em vista a diferença entre esses valores. Foi 



 
 

 
57 

 

 

preciso incentivar bastante os alunos até que uma aluna teve coragem para 

responder que haveria troca de calor. Relembramos o conceito de calor que 

havíamos discutido com ele na Atividade I, enfatizando novamente que naturalmente 

ocorre a transferência de calor do corpo com maior temperatura para o de menor 

temperatura.  

Questionamos a turma: “Se todos os objetos estão à mesma temperatura, por 

que alguns parecem mais “frios” que outros?”. Como não houve resposta e os 

alunos afirmaram que não sabiam responder, perguntamos se com base em suas 

experiências eles achavam que todos os materiais transferiam calor da mesma 

forma. A turma imediatamente concordou que não, utilizando exemplos de panelas e 

canecas de metal como objetos que conduziam melhor o calor.   

Na sequência, lembramos que um corpo não tem calor, tem energia e que 

calor é transferido de um corpo para outro. Discutimos que a capacidade de um 

material transferir calor para outro corpo é equivalente a sua capacidade de receber 

calor, denominando isso de capacidade térmica. Associamos os materiais com alta 

capacidade térmica ao que chamamos de bons condutores e aqueles com baixa 

capacidade térmica de maus condutores. Perguntamos, então, qual dos materiais 

(madeira ou metal) receberia calor mais rapidamente de suas mãos. Os alunos 

concluíram que o metal, sendo o melhor condutor do que a madeira, também 

deveria receber calor mais rápido e por isso dava a sensação de estar mais frio. Por 

fim, associamos a perda de calor com a sensação de frio e ganho de calor como 

sensação de quente. 

 

7.2.2 Atividade IV 

  

Revisamos brevemente as conclusões da atividade anterior: ocorrerá a 

transferência de calor entre objetos com temperaturas diferentes e esse fenômeno 

não ocorre da mesma forma com todos os materiais. Em seguida, propomos o 

seguinte questionamento: Quando um objeto absorve calor de uma chama, por 

exemplo, este é distribuído para todo o corpo instantaneamente ou o processo 

ocorre gradativamente?. Todos responderam que ocorre gradativamente, uma aluna 

associou ao que acontece na cozinha quando no fogão a panela demora a 

esquentar e ferver a água.  
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Comentamos que essa era uma boa evidência, mas para testar a hipótese da 

colega íamos realizar a próxima atividade. O kit experimental de condução térmica, 

exibido na Figura 6, foi distribuído para todas as bancadas. Os alunos começaram a 

observar o kit e alguns grupos perguntaram se iríamos acender a vela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitamos para questionar a turma inteira sobre o que aconteceria caso 

acendêssemos a vela. Rapidamente responderam que os pedaços de cera, presos 

na parte inferior da placa de metal, cairiam.  

Em cada grupo, estimulamos a discussão no sentido de que os estudantes 

respondessem qual dos pedaços dispostos pela placa cairia primeiro e que 

elaborassem hipóteses para explicar suas respostas. Para dois grupos era óbvio que 

o pedaço de cera mais perto da chama iria cair primeiro.  Estes grupos especularam 

que o pedaço de cera mais próximo da fonte de calor receberia o calor primeiro em 

relação aos demais pedaços. No terceiro grupo alguns alunos colocaram a 

possibilidade de ser o pedaço de cera mais afastado a cair primeiro, porém a 

discussão com os próprios colegas os fizeram levantar hipóteses parecidas com os 

outros grupos.  

Visto que, intuitivamente, os alunos já possuíam a noção da condução de 

calor, acendemos a vela dos kits experimentais em cada grupo e os alunos 

verificaram que o fenômeno ocorria conforme especulado por eles. Em seguida, 

optou-se por discutir o processo em nível microscópico. Para discutir como a energia 

térmica de uma molécula é transferida para as moléculas de sua vizinhança, fizemos 

analogias relacionando como a “agitação” é transmitida em situações fictícias.  

 
Fig. 6 – Kit do experimento de Condução de Calor. (Fonte: DIECI-2018) 
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Na sequência, perguntamos “Se o material da placa fosse diferente, por 

exemplo, plástico, ocorreria o mesmo fenômeno?”. Um aluno respondeu que não, 

justificando que “o metal era um bom condutor!”. Retrucamos “Mas vocês também 

sentem o calor transmitido por maus condutores, por exemplo, no plástico!”. Os 

alunos esboçaram reações concordando com a afirmação. Perguntamos “Com base 

na atividade que acabamos de fazer qual seria a diferença?”. Os alunos lembraram 

que o metal é um melhor condutor, portanto a transferência iria ocorrer mais rápido. 

Para finalizar, enfatizamos que esse é um mecanismo de transferência que 

necessita de um meio material em que possa ocorrer e não ocorre de forma 

instantânea em todo objeto.  

 

7.2.3 Atividade V 

 

Na sequência, perguntarmos se a transferência por condução é o único 

processo de transferência de calor. Os alunos desconheciam a resposta, porém 

afirmaram desconfiar que existisse alguma outra forma do fenômeno acontecer. 

Acendemos uma vela de cera e aproximamos a mão da parte superior da chama, 

indagamos por que sentimos o calor da chama mesmo sem tocá-la. Alguns alunos 

responderam que isso se dava através do ar quente na parte superior da chama, 

“que passava o calor para a mão”. Comentamos que essa transferência era bem 

rápida, já que não precisava esperar tanto tempo para sentir o calor da chama na 

mão. Perguntamos o que estava acontecendo? 

Como os alunos não responderam, sugerimos outra discussão. Perguntamos 

o motivo de a maioria dos aparelhos de ar condicionado ser instalada no alto da 

parede. Os alunos responderam que não sabiam, mas concordaram que usualmente 

viam instalações de ar condicionado no alto das paredes. Entregamos o kit 

experimental de corrente de convecção, mostrado na figura 7, e perguntamos, após 

um tempo para os alunos o observassem, o que aconteceria se acendêssemos a 

vela. Alguns alunos responderam que o cata-vento deveria girar, porém não 

souberam explicar a razão e uma aluna complementou afirmando “por que é isso 

que cata-ventos fazem”.  Acendemos as velas em cada grupo, deixamos os alunos 

observarem e iniciarem a discussão. Em um grupo um dos alunos teorizou que seria 

devido a um suposto vento produzido pela chama, mas não explicou como este era 

produzido. Mas em nenhum dos grupos os alunos conseguiram explicar o fenômeno. 
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Para discutir o experimento foi 

necessário abordar o conceito de 

densidade. Relembramos com toda a 

turma que o aumento da temperatura de 

um corpo ocasionava um aumento do 

volume e, por conseguinte essa variação 

no volume diminuía a densidade. Em 

seguida perguntamos “O que acontece 

com o ar próximo da chama?”. Apenas os 

alunos de um dos grupos, que designo por 

GA, passaram a responder, enquanto os 

demais apenas concordavam com o que 

eles colocavam. A discussão que se seguiu 

pode ser resumida nas seguintes falas:   

GA: “Fica mais quente.” 

- Ao se aquecerem, as moléculas da camada de ar ficam mais agitadas, 

certo?  

GA: “Certo!” 

- Vocês acham que essas moléculas vão ocupar o mesmo espaço nessa 

condição (de maior temperatura)? 

GA: “Não sei, acho que não.” 

- Um objeto com a temperatura elevada, ocuparia mais espaço ou menos 

espaço?  

GA: “Mais espaço” 

- Quanto maior o espaço, maior será o volume ocupado. Então a 

consequência será a diminuição na densidade desse ar. O que acontece com 

coisas menos densas, flutuam ou afundam? 

GA: Acho que flutua 

- Uma bola de ar muito grande na piscina, você consegue afunda-la? 

GA: Não, não dá mesmo! Então flutuam! 

A partir dessa discussão, toda a turma concluiu que a porção de ar aquecido 

sobe, empurrando as camadas de ar com menor temperatura para baixo, que 

descem ocupando o lugar da primeira. Questionamos se o ar frio que desceu iria 

continuar frio, visto que agora essa camada de ar estaria próxima da chama. Os 

 
Fig. 7 – Kit do experimento de Corrente de 

Convecção. (Fonte: DIECI-2018) 
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alunos responderam que iria aquecer também, e terminaria subindo. Discutimos que 

esse era um ciclo contínuo que caracterizava outro mecanismo de transferência de 

calor chamado de convecção.  

Perguntamos “Com base nesses conceitos aprendidos, por que o cata-vento 

está se movimentando?”. Os alunos ficaram incertos com a resposta, mas após 

algumas tentativas concluíram que a movimentação do cata-vento era resultado do 

ar se movimentando. Retornamos a pergunta do ar condicionado, questionando o 

que acontece com o ar perto do aparelho de ar condicionado. Um grupo respondeu 

que iria ocorrer o oposto do kit experimental, que o ar ficaria com temperatura baixa. 

Indagamos “Com temperatura mais baixa, o que acontece com essa camada de 

ar?”. Os alunos concluíram que iria descer, dando lugar para a camada mais quente 

que estava perto do chão. Comentamos que esse processo iria poupar o gasto de 

energia elétrica e o ar dentro do cômodo iria se esfriar mais rápido. 

Um aluno, que não participou ativamente das atividades e estava calado 

durante a aula, perguntou como isso economizaria o gasto de energia elétrica. 

Respondemos que essa movimentação facilitaria a troca de calor entre as camadas 

de ar com diferentes temperaturas até o equilíbrio térmico ser atingido.   

Por fim, perguntamos o que havia de comum entre os processos de 

transmissão de calor por condução e convecção. Os alunos responderam 

imediatamente “A vela e a chama”. Questionamos para quem a chama da vela 

transmitia calor. A turma respondeu que no primeiro experimento era para o metal, e 

no segundo era para o ar. Evidenciamos que os dois processos necessitavam de um 

meio material através do qual ocorria a transferência de calor, no primeiro caso um 

meio sólido e no segundo um meio gasoso. 

 

7.2.4 Atividade VI 

No começo da atividade VI, verificamos que havia apenas 10 minutos para o 

término da aula, então optamos por realizar algumas discussões de forma mais 

expositiva para conseguirmos concluir o planejamento da aula. 

Visto que os mecanismos de transferências discutidos anteriormente tinham 

em comum um meio no qual ocorria a propagação, perguntamos se é possível que 

haja propagação de calor sem um meio material. Os alunos ficaram quietos e não 

souberam responder. Em seguida, os questionamos sobre o que causava o câncer 
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de pele. Alguns alunos responderam que “muita luz do sol queimava” causando o 

câncer, outros foram mais específicos comentando sobre as radiações UVA e UVB. 

Perguntamos por que a luz ou essas radiações causavam câncer, um grupo 

respondeu que a luz do Sol tinha muita energia. Então perguntamos: “Como essa 

energia chega até a Terra? Por que até chegar aqui a luz passa pelo vácuo e os dois 

mecanismos de transferência que vimos precisam de um meio material para 

ocorrer.” 

Como os alunos afirmaram não saber e não levantaram hipóteses, 

retomamos o último kit experimental que foi apresentado no começo da aula. 

Recolhemos o kit de irradiação da janela, o posicionamos sobre o balcão e 

solicitamos que os alunos o observassem e, se necessário, chegassem mais perto 

do balcão. Verificamos que não havia desnível na água dentro da mangueira de 

borracha como a equipe esperava (na realidade as janelas da sala estavam voltadas 

para a sombra, recebendo pouco calor naquela época do ano). Quando 

perguntamos aos alunos se havia alguma diferença no aparato os mesmo 

responderam que não notaram nada. Para contornar essa situação, acendemos uma 

vela entre a ampola pintada de preto e a ampola com isolante térmico. Rapidamente 

ocorreu o desnível, com a água subindo em direção a ampola com isolante, 

conforme apontado pelos alunos. Indagamos o que estava ocorrendo na mangueira 

e quais seriam as causas do desnivelamento.  

Foi preciso relembrar os conceitos da mecânica de fluidos e debater sobre as 

possíveis razões para haver o deslocamento da água. Perguntamos “O que provoca 

a movimentação em fluidos?”. Visto que os alunos não respondiam, comparamos o 

comportamento da agua vinda de caixas d’agua em diferentes alturas, e concluímos 

que a diferença de pressão provoca o deslocamento da água. Assim os alunos 

entenderam que a pressão do ar dentro ampola pintada de preto era maior do que 

dentro da ampola com isolante térmico.  

Perguntamos o que poderia aumentar a pressão dentro do tubo e explicamos 

que ocorre um fenômeno similar na panela de pressão, a maioria dos alunos 

conseguiu associar que a temperatura do ar em um dos tubos estava aumentando e 

socializaram essa hipótese. Perguntamos em qual das ampolas esse fenômeno 

estava ocorrendo, alguns alunos tornaram a perguntar o que era o plástico enrolado 

na ampola. Respondemos que era um isolante térmico. Então logo os alunos 

associaram que o calor estava sendo transferido para a ampola preta.  
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Perguntamos quem cedeu calor ao ar dentro da ampola preto e os alunos 

responderam que foi a chama da vela. Retrucamos “Mas a vela está em contato com 

a ampola preta! Está em baixo da ampola preto?” e os alunos responderam que não. 

Perguntamos por que a ampola estava pintada de preto, como os alunos não 

elaboraram nenhuma hipótese, discutimos o que ocorria quando em dias muito 

ensolarados uma pessoa saía com roupa preta. Eles logo responderam “Vai sentir 

muito calor!”.  

Questionamos se eles sabiam o porquê, como não souberam explicar, 

discutimos que a cor preta ocorre quando um objeto absorve toda a luz que o atinge. 

Dessa maneira, associamos que o mesmo acontece na ampola preta com a luz 

advinda da vela. Concluímos que dentro da sala sem a luz da vela o fenômeno não 

seria possível e que, da mesma forma que a luz do Sol esquenta a Terra sem a 

necessidade de contato físico, a luz da vela estaria transferindo calor para a ampola 

preta. Enunciamos o processo de transferência de calor por irradiação, discutindo 

que a energia é transmitida pela luz por radiações eletromagnéticas que não 

necessitam de meio para propagar.   

Listamos os três processos de transferência de calor no quadro negro e 

enfatizamos suas principais características e solicitamos que os alunos escrevessem 

em seus relatórios com suas próprias palavras. 

 

7.2.5 – Análises das Atividades III a VI 

 

No começo da atividade III, foi visível que a turma estava agitada e houve 

resistência por parte de alguns alunos em realizar a experiência de tocar nos objetos 

da sala. Pela falta de atenção de alguns alunos, as instruções foram repetidas 

diversas vezes e alguns alunos desanimaram. Em vista disso, demandou-se um 

tempo maior de aula nessa etapa para que todos os alunos estivem alinhados na 

atividade. Para que a atividade se encaminhasse de maneira efetiva, houve 

discussões em que foi necessária a abordagem de conceitos de Física relativos a 

bimestres anteriores. Foi necessário bastante incentivo para promover a participação 

dos alunos com perguntas durante a discussão estimulando-os a relembrar os 

conhecimentos necessários para prosseguir. Particularmente, eu percebi que alguns 

alunos se desanimaram nessa parte da aula, não prestaram mais atenção e não 
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participavam, apenas quando exemplos relacionados ao seu dia a dia eram 

fornecidos estes alunos se motivaram e se envolveram na aula. 

Durante a discussão com a equipe, foi debatido que era perceptível a 

dificuldade dos alunos em formular e sintetizar os conceitos discutidos. Já que os 

alunos insistiam para repetirmos os enunciados, mesmo após os estimularmos a 

escrever suas conclusões por conta própria no relatório, eles ainda demonstravam o 

medo de errar. A equipe discutiu que a despeito dessas dificuldades e da resistência 

em realizar a atividade III, foi possível observar através de seus comentários, das 

conclusões ao longo da aula e dos relatórios entregues pelos estudantes que os 

conceitos específicos foram assimilados pela maioria e que a contextualização 

durante as discussões os permitiram associar estes saberes com fenômenos 

frequentes na sua vida. Em alguns grupos, as discussões sobre a atividade 

experimental ocorreu de forma autônoma, os alunos teorizavam e discutiam entre si 

sem a necessidade de intervenção. 

Em várias situações durante essa aula, foi necessário improvisar para 

provocar os alunos com perguntas que não foram planejadas, demonstrando que um 

planejamento precisa ser flexível para se adaptar a situações diversas. Os 

questionamentos se mostraram necessários para abordar o conteúdo, sem fornecer 

respostas prontas para perguntas realizadas. Havíamos planejado a atividade, 

considerando que os alunos já soubessem o conceito de densidade, mas foi 

necessário discutir e enfatizar sua relação inversamente proporcional com o volume, 

para que fosse possível atingir as conclusões no experimento de convecção de 

calor.   

A equipe concluiu que a atividade havia demandado um jogo de cintura que 

não sabíamos que possuíamos, e que foi fundamental para que os alunos 

participassem e conseguissem chegar às conclusões desejadas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O relacionamento entre os licenciandos do DIECI e os alunos durante as 

atividades foi amigável e em nenhuma das aulas presenciou-se comportamentos 

hostis ou situações de tensão. Os alunos já tinham ciência do trabalho realizado pelo 

DIECI no CEGUIB e conheciam alguns membros da equipe devido à movimentação 

constante de seus integrantes pelos corredores da escola. Mas estranharam e 

perguntaram a respeito da quantidade de licenciandos em Física na sala, pois na 

primeira aula todos os “diecianos de Física” estavam presentes e nas atividades de 

Química e Biologia, que ocorreram em semanas anteriores, a equipe estava 

mesclada com licenciandos em várias disciplinas.  

Ao longo das atividades, foi interessante observar que em todas as turmas, 

houve alunos que tomaram a liderança do grupo na realização do experimento, 

enquanto outros já estimulavam mais a discussão com novas perguntas e 

questionamentos. Daí a importância de um professor observar as reações dos seus 

alunos durante a aula, pois ter noção de suas aptidões naturais permite repensar 

sobre o diálogo que pode se estabelecer com cada um e preparar estímulos 

específicos para incentivá-los na descoberta do conhecimento.   

Considero que o êxito alcançado nas atividades é decorrente do estudo 

prévio dos conteúdos científicos e da reflexão acerca das problematizações. Foi 

essencial para o processo de planejamento e construção das aulas, o trabalho em 

equipe e o exercício da intersubjetividade conforme proposto por Fazenda (2002): a 

troca de experiências contínua entre pessoas com vivências diferentes, 

possibilitando o aprimoramento pessoal, intelectual e emocional de todos envolvidos. 

A interação entre os licenciandos de Física permitiu a evolução das ideias, por meio 

da comparação de pontos de vista alternativos e incentivou o desapego das opiniões 

em prol de uma perspectiva diferente. 

Essa vivência no grupo e na escola possibilitou muito crescimento 

profissional, ressaltou a importância do papel do professor para a apropriação e 

construção contínua dos conhecimentos de forma consciente. Todo o processo de 

elaboração do andamento foi muito importante para a minha postura como 

educador, visto que a atitude de se reconhecer incompleto é necessária. O 

entusiasmo diante do novo permite enxergar novas possibilidades e a oportunidade 

de enfrentar os medos e desafios da vida docente estimula a saída da zona de 
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conforto da aula tradicional. Além disso, a confecção do Material Instrucional, após 

acreditar que o andamento estava pronto, foi crucial para o aprimoramento das 

discussões e questões que seriam colocadas aos alunos. Essa etapa evidenciou a 

importância do professor ampliar seu conhecimento de mundo, inclusive do mundo 

de seus alunos, quando pretende apresentar os conhecimentos como processuais, 

históricos, sendo o resultado de várias etapas para responder questões que 

influenciam no mundo real em que a vida se dá. Quando se pretende tornar o 

aprendizado uma forma de conquista pessoal e coletiva. 

Graças ao trabalho de toda a equipe do DIECI, conseguimos desenvolver e 

aplicar as aulas que permitiram aos alunos a construção de conhecimentos através 

de uma relação dialógica e ativa dentro da sala de aula; mostrando que a 

compreensão dos processos científico-tecnológicos dos eventos mais simples do 

cotidiano pode ser ampliada para o entendimento de situações mais complexas, em 

que o entendimento do fenômeno possibilita a transformação do sujeito diante do 

mundo.  

Toda a dificuldade que tive durante a elaboração das atividades, permitiu-me 

refletir sobre minha postura diante do conhecimento científico e da prática docente. 

Foi preciso descontruir uma série de hábitos adquiridos durante minha formação 

acadêmica. Entre eles, o distanciamento dos saberes científicos dos fenômenos do 

mundo, o engessamento matemático imposto aos conceitos de Física e o apego às 

sequências didáticas tradicionalmente ensinadas na Escola Básica. Infelizmente, 

foram poucas as disciplinas fornecidas na graduação que me incentivaram a pensar 

o novo e me forneceram subsídios teóricos para ousar novas metodologias dentro 

de sala de aula, mesmo quando as suas ementas indicavam que o fariam.   

Desta forma, considero ainda ser necessário que o licenciando em Física 

receba formação que o permita reconhecer o aluno como sujeito de sua própria 

aprendizagem, sendo este quem realiza a ação de desvelar o conhecimento e não 

alguém que sofre ou recebe uma ação educativa. Reconhecer que o professor tem o 

papel importante de auxiliar o processo de aprendizagem, o que implica buscar a 

melhor forma de discutir os conhecimentos científicos tendo, como ponto de partida, 

os problemas vivenciados por eles diariamente. Assim, o conhecimento específico 

se tornará o ponto de chegada e o conteúdo escolar adquirirá relevância na vida dos 

alunos. 

 



 
 

 
67 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ARAUJO, Mauro Sérgio Teixeira de; ABIB, Maria Lúcia Vital dos Santos. 
Atividades experimentais no ensino de física: diferentes enfoques, diferentes 
finalidades. Rev. Bras. Ensino Fís., São Paulo, v.25, n.2, p.176-
194,  Junho  2003    Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?scriptsci_ 
arttext&pid=S1806-11172003000200007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 
28/05/2019 em:  28  maio  2019. 

 
BARRA, Vilma Marcassa. M. e LORENZ, Karl.  Produção de materiais didáticos 
de Ciências no Brasil, período: 1950-1980. Ciência e Cultura, São Paulo: 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, v. 38, n. 12, p. 1970-83, dez. 
1986.  Disponível em: <https://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent. 
cgi?article=1045&context=ced_fac>. Acesso em: 28 maio 2019 
 
BOMENY, Helena. Quando os números confirmam impressões: desafios na 
educação brasileira. Revista Interseções, Rio de Janeiro: CPDOC, 2003. p. 29. 
Disponível em : 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6754/1354.pdf>. 
Acesso em: 9 jun 2019 

 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso 
em 15 jul. 2017. 
 
______.Ministério da Educação. Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009. 
Institui o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI). Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, v. 1, n. 195, p. 52, 13 out. 2009. Seção1. 
 

______.Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares 
Nacionais - Ensino Médio – parte I Bases Legais. Brasília: MEC/SEMTEC, 
2000. Disponível em http://portal.mec.gov. br/seb/arquivos/pdf/ciencian.pdf 
Acesso em: 15 jul. 2017. 
 

______.Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: 
Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Brasília: 
MEC/SEMTEC, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/ 
arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
 
DELIZOICOV, Demétrio. Ensino de Física e a concepção freiriana de 
educação. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo: Sociedade 
Brasileira de Física, v. 5, n. 2, p. 85-98, dez. 1983. Disponível em: 
<http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/vol05a19.pdf>. Acesso em: 28 maio 2019. 
 
______.Conhecimento, Tensões e Transições. São Paulo, 1991. 219 f. Tese 
(Doutorado em Ensino) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1991. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/ 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov/
http://portal.mec.gov.br/seb/
http://portal.mec.gov.br/seb/


 
 

 
68 

 

 

pdf/30356930.pdf>. Acesso em: 28 maio 2019. 
 
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta 
Maria. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 5 ed. São Paulo: Cortez, 
2018. 285 p. 
 
 
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André. Emetodologia do Ensino de 
Ciências. 1 ed. São Paulo: Cortez, 1990. 207 p. 
 
FAZENDA, I.C.A. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: 

Efetividade ou Ideologia?. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2002.107p. 

FRANCISCO JR, Wilmo E.; FERREIRA, Luiz Henrique; HARTWIG, Dácio 
Rodney. Experimentação Problematizadora: Fundamentos Teóricos e Práticos 
para a Aplicação em Salas de Aula de Ciências. Química Nova na Escola, São 
Paulo: Sociedade Brasileira de Química, v. 30, p. 34-41, nov. 2008. Dísponivel 
em: < http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc30/07-PEQ-4708.pdf>. Acesso em: 28 
maio 2019.  
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1987. 107p. 
 
______. Pedagogia do Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 
47 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013. 143p. 
 
GASPAR, Alberto; MONTEIRO, Isabel Cristina Castro. Atividades experimentais 
de demonstração em sala de aula: uma análise segundo o referencia da teoria 
de Vigotsky. Investigações em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 10, n. 2, p. 
227-254, dez. 2005. Disponível em: < https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/ 
index.php/ienci/article/download/518/315>. Acesso em: 28 maio 2019.  
 
KOOP, Stefane. A Indústria Cultural e o Conceito de Alienação. Pólemos, 
Brasília: UnB, v. 7, n. 14, p. 126-140, jan. 2018. Disponível em: < 
http://periodicos.unb.br/index.php/polemos/article/view/22071/21134 >. Acesso 
em: 9 jun 2019. 
 
LABURÚ, Carlos Eduardo. Fundamentos para um experimento 
cativante. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis: UFSC, v. 23, n. 
3, p. 383-405, set. 2006. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ 
fisica/article/view/6268>. Acesso em: 28 maio 2019. 
 
LENOIR, Yves. Didática e Interdisciplinaridade: uma complementaridade 
necessária e incontrolável. In: FAZENDA, Ivaníi (org.) Didática e 
interdisciplinaridade. 13 ed. São Paulo: Papirus, 1998. p. 45-75. 
 
RIO DE JANEIRO. Secretaria de Estado de Educação. Currículo Mínimo 2012. 
Rio de Janeiro: SEEDUC, 2012. Disponível em <http://www.rj.gov.br/web/ 
seeduc/exibeconteudo?article-id=759820> Acesso em 03 ago. 2017  
 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820


 
 

 
69 

 

 

SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Construção do conhecimento e ensino de 
ciêncas. Em aberto. Brasília: INEP, v. 11, nº55, p.17-23, jul./set. 1992. 
Disponível em <http://www.dominiopublico.gov.br/download /texto/me000628. 
pdf>. Acesso em 25 set. 2018 
 
SUART, Rita Cássia; MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro. A manifestação de 
habilidades cognitivas em atividades experimentais investigativas no ensino 
médio de química. Ciência e Cognição. Rio de Janeiro: UFRJ, v. 14, n°1, p. 50-
74, mar. 2009. Disponível em: <http://www.cienciasecognicao.org/ 
pdf/v14_1/m318318.pdf>. Acesso em: 25 set. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE A – MATERIAIS INSTRUCIONAIS 
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SENTINDO NA PELE? - I 
 

MATERIAL INSTRUCIONAL 
 
Este material está organizado de acordo com o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para o 
Ensino Médio, que estabelece como obrigatórios para o 1º bimestre da 2ª Série na disciplina Física os 
seguintes conteúdos conceituais: sensação térmica, energia térmica, calor e temperatura. 
 
Objetivo 

Criar condições para que estudantes da segunda série do ensino médio, partindo de suas 
experiências de vida compreendam e discutam: os conceitos de sensação térmica, temperatura e calor, 
bem como a demanda para a quantificação das duas grandezas; estabeleçam a diferença entre um 
termoscópio e um termômetro; e, a importância das escalas de temperatura. 
  
Material 

3 vasilhas plásticas idênticas (que podem ser vasilhas de sorvete industrializado), água morna (cerca 
de 40°C), gelada e a temperatura ambiente, papel toalha. 
Para a confecção de um termoscópio podem ser utilizados: 1 tubo de ensaio, 1 pipeta graduada,1 rolha 
de borracha furada, água, corante vermelho.  
 
OBS: Se a escola não dispuser de termômetros, o professor deverá ter à disposição pelo menos um 

termômetro doméstico. 

No caso de a escola não dispor de laboratório, pode-se organizar as carteiras em forma de 
bancadas para dispor o material sobre as mesas. 

O professor deve pedir aos alunos que tenham seus materiais de anotação em mãos para 
tomarem nota sobre os materiais que receberam e de suas observações no decorrer do 
experimento. As anotações deverão ser escritas com caneta e entregues como um relatório no 
final da atividade. O relatório pode ser usado como uma das avaliações dos alunos. 

 
 
Atividade I 
 
Preparação 

A turma deverá ser organizada em grupos com no máximo 4 alunos em cada. 

As vasilhas deverão ser numeradas, 1, 2 e 3 para que os alunos não se percam nas anotações, e 
preenchidas, sem que os alunos vejam, da seguinte forma: 

Vasilha 1 - Água morna     Vasilha 2 – Água à temperatura ambiente     Vasilha 3 – Água gelada 
 
1ª Problematização 
 
Quando não temos um termômetro como fazemos para saber se uma pessoa está com febre?  
 
Organizar as respostas dos alunos no quadro. (provavelmente entre as respostas virá: colocar a mão 
na testa e sentir se está quente) 
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Perguntar se este método é preciso e pedir que os alunos expliquem suas respostas. Incentivando a 
discussão por meio de perguntas em cima das respostas dos alunos.  
 
Experimentação/discussão 
 
Entregar para cada grupo o trio de vasilhas numeradas. 

Perguntar qual a temperatura do corpo humano e pedir que anotem. 

- Pedir que os alunos se organizem e que cada grupo se divida em dois subgrupos. Cada subgrupo I 
deverá colocar a mão na vasilha 1 e em seguida na vasilha 2. Enquanto o subgrupo II coloque a mão 
na vasilha 3 e em seguida na vasilha 2. Após isso, os alunos deverão estimar e escrever qual é a 
temperatura da água em cada vasilha que pôs a mão, sem dizer os valores aos colegas.  

- Deixar que os alunos comparem os valores e discutam as diferenças da estimativa de temperatura da 
vasilha 2. 

- Discutir junto aos alunos o motivo das diferentes estimativas de temperatura da vasilha 3 entre os 
subgrupos. 

- O professor deverá auxiliar a discussão dos alunos sobre a sensação térmica (sem usar a definição 
científica). Em seguida, solicitar que escrevam com suas próprias palavras a definição de sensação 
térmica. 

- Discutir com os alunos (usando a definição científica) o conceito de sensação térmica e solicitar que 
reescrevam com possíveis correções. 

- Discutir com os alunos a necessidade de medir temperatura dos objetos, pessoas, alimentos, pratos 
etc.  
- Abordar com os alunos a diferença entre sensação térmica, temperatura e calor. 
 
 

Atividade II 
 
Preparação 

Recolher as vasilhas 1, 2 e 3, esvaziar e reencher, sem que os alunos vejam, aleatoriamente e de 
preferência de forma diferente da usada na atividade I para a maioria dos grupos. 
 

2ª Problematização 
 
Como se pode comparar a temperatura das três vasilhas sem ser pela sensação térmica ou com 
termômetro?  
 
Organizar as respostas dos alunos no quadro.  
 

Experimentação/discussão 

- Discutir com os alunos que antigamente a medição/comparação era feita a partir da sensação 
térmica. Retomando as conclusões da Atividade I. 
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- Distribuir para cada grupo um conjunto de três vasilhas e um termoscópio.  

- Solicitar que os alunos comparem a temperatura das 3 vasilhas sem tocá-las. 
Pedir que anotem as diferenças observadas.  

- O professor deve instigar e conceder um tempo para que os alunos analisem, 
entendam e escrevam sobre o princípio de funcionamento do termoscópio. 

- Solicitar aos grupos que socializem seus resultados, discutindo com a turma 
os resultados e a forma como os alunos usaram o termoscópio para obtê-los. 

- Discutir com os alunos as razões para a diferença no comportamento do 
líquido no interior do termoscópio que se observam quando este é colocado em 
cada uma das três vasilhas. 

- Analisar as justificativas dos alunos para o fato de o termoscópio apenas 
avaliar qualitativamente a temperatura. E questionar como isso poderia ser 
sanado. 

- Pedir aos alunos que descrevam em seus relatórios as diferenças entre o 
termoscópio do termômetro. 

- Abordar a invenção do termoscópio por Galileu discutindo as prováveis 
necessidades que o impulsionaram. 

- Retomar a discussão sobre necessidade de medir temperatura dos objetos, 
pessoas, alimentos, pratos etc. para introduzir as escalas termométricas. 
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SENTINDO NA PELE? - II 
 

MATERIAL INSTRUCIONAL 
 
Este material está organizado de acordo com o Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro para o 
Ensino Médio, que estabelece entre os conteúdos conceituais obrigatórios para o 1º bimestre da 2ª 
Série na disciplina Física: energia térmica, calor, condutividade térmica e processos de transmissão de 
calor.  
 
Objetivo 

Criar condições para que estudantes da segunda série do ensino médio, partindo de suas 
experiências de vida, estabeleçam a diferença entre bons e maus condutores térmicos, compreendam 
os conceitos de condutividade térmica, bem como os mecanismos de propagação de calor: condução, 
convecção e irradiação.  
 
Preparação 

A turma deve ser organizada em grupos com 4 alunos (no máximo) 

No caso de a escola não dispor de laboratório, pode-se organizar as carteiras de modo a formar 
bancadas para colocar o material sobre as mesas. 

O professor deve pedir aos alunos que tenham seus materiais de anotação em mãos para tomarem 
nota sobre o que receberam e de suas observações no decorrer do experimento para ser entregue 
como um relatório no final da atividade. 
O relatório deve ser escrito a caneta. 

 
OBS: Alguns experimentos utilizam fogo. A responsabilidade da manipulação do fogo será 
sempre do professor para evitar acidentes. 
Assim que os alunos estiverem organizados, o professor deve apresentar o kit da Atividade VI, 
ajustar o nível da água com corante nos dois lados da mangueira e mostrar aos alunos, 
descrevendo seus componentes. Em seguida, deve colocá-lo junto à janela voltado para fora, 
avisando que voltarão a usá-lo ao final da aula. (NÃO discutir o experimento agora) 
 

 
Atividade III 
 

1ª Problematização 

Construir junto com os alunos uma lista dos diferentes materiais que existem na sala de aula. Escolher 
os mais falados e escrever no quadro.  

Questionar os alunos qual a temperatura da sala, pedindo que escrevam suas respostas nos relatórios. 
 

Experimentação/discussão: 

Solicitar aos alunos que toquem simultaneamente, com a palma de cada uma das mãos, pares 
(constituídos de materiais diferentes) dos materiais selecionados por um intervalo de no máximo 3 
segundos, tentando comparar suas temperaturas; orientando-os a anotarem suas 
sensações/observações em seus relatórios. 
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- O professor deverá reescrever no quadro os materiais tocados pelos alunos, organizando-os agora de 
acordo com a ordem crescente de temperatura dada pelos alunos.  

- Em seguida, solicitar que cada aluno escolha o par onde percebeu a maior diferença e os toquem 
durante 30 segundos, ou mais (até sentir que ficaram à mesma temperatura), anotando suas 
observações. 

- Com um termômetro, o professor deve verificar a temperatura ambiente e informar aos alunos 
escrevendo-a no quadro. Em seguida, questionar os alunos. 

- Questionar aos alunos a temperatura média do corpo humano. Em seguida, questionar a temperatura 
dos objetos que estão na sala. 

- Perguntar: A ordem com que escreveram os materiais deve ser mantida? Por quê? 

- Se todos os objetos estão à mesma temperatura, por que alguns parecem mais “frios” que 
outros? Os alunos devem escrever suas respostas (o professor ainda NÃO deve dar a explicação 
científica, deve instigá-los). 

- A partir das respostas, o professor deverá discutir o conceito de capacidade térmica solicitando, se 
necessário, que os alunos reescrevam suas repostas à luz do conhecimento adquirido.  

- Questionar, de acordo com a escala construída, quais dos materiais listados tem boa condutividade 
térmica. Reescrever a lista classificando os materiais do que possui menor para o com maior 
condutividade térmica, discutindo bons e maus condutores de calor. 
 
 
Atividade IV 
 
Material  

Placa fina de madeira, suporte de 
madeira, pregos, martelo, chapa fina 
de aço ou alumínio galvanizado, 
velas e fósforo.  

 
2ª Problematização  

Perguntar se, na opinião dos alunos, 
quando um objeto qualquer recebe 
calor de uma fonte, ele esquenta por 
inteiro e instantaneamente. 
  

Entregar para cada grupo um kit 
experimental, explicando a configuração do experimento.  

 

Experimentação/discussão 

- Questionar, de acordo com a discussão anterior, o que acontecerá com o kit quando a vela for acesa 

- Estimular os alunos para a discussão sobre o que acontecerá com os pedaços de cera. 

- Questionar qual dos pedaços cairá primeiro e por quê.  

 

 

 
Kit para Condução de Calor 
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- Solicitar que os alunos escrevam no relatório suas hipóteses sobre que irá acontecer. Em seguida o 
professor deve acender as velas dos kits.  

- Durante o experimento o professor deve instigar e conceder um tempo para que os alunos analisem e 
reflitam sobre o resultado.  

Ao analisar, os alunos deverão relatar, e anotar em seus relatórios, se ocorreu o que esperavam. 
Deixar os alunos relatarem verbalmente suas conclusões. 

- Conduzir a discutição de forma que os alunos concluam que o resultado do experimento é 
consequência da transferência de calor por condução e que esta não ocorre de forma instantânea 
em todo objeto.  

- Perguntar se o comprimento da placa fosse maior, demoraria o mesmo intervalo de tempo para a 
última cera cair? Discutir as respostas dos alunos. 

- Repetir a pergunta para quando a largura da placa for maior. Idem para a espessura. 

- Discutir com os alunos que a condução de calor depende da área de contato, das dimensões do 
material, tempo de contato e diferença de temperatura. 

- Questionar se a placa fosse de outro material o resultado seria o mesmo. 
 
 
Atividade V  
 
Material  

Placa fina de madeira, chapa fina de aço, velas, fósforo, cola quente, haste de arame, caixa de leite 
vazia, linha e tesoura. 
 
3ª Problematização 

Aproximar a mão da parte superior da chama de uma vela 
acesa e perguntar por que sentimos o calor da chama mesmo 
sem tocá-la. Os alunos devem anotar suas respostas. 

Perguntar por que as pessoas dizem que o aparelho de ar 
condicionado deve ser instalado no alto da parede. Os alunos 
devem anotar todas as suas respostas. 

Perguntar se transferência por condução é o único 
processo de transferência de calor. 

Entregar para cada grupo um kit experimental, explicando a 
configuração do experimento. 

 

Experimentação/discussão 

 - Questionar, de acordo com as respostas anteriores, o que acontecerá com o catavento quando a vela 
for acesa. 

- Solicitar que os alunos escrevam no relatório suas hipóteses do que irá acontecer. Em seguida, o 
professor deve acender as velas dos kits.  

 

 

 
Kit para Corrente de Convecção 
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- Durante o experimento o professor deve instigar e conceder um tempo para que os alunos analisem e 
reflitam o resultado.  

- Ao analisar o experimento os alunos deverão relatar se ocorreu o que esperavam e anotar em seus 
relatórios.  

- Discutir com os alunos a diferença de densidade do ar quente e frio, e que esta diferença faz com que 
o ar aquecido pela chama suba e o ar frio desça, realizando o ciclo característico da corrente de 
convecção. 

- Após o experimento de convecção, questionar os alunos o que estes processos de transmissão de 
calor, condução e convecção, têm em comum. Após a conclusão de que os dois processos necessitam 
de meio material, perguntar se é possível que haja propagação de calor sem um meio material.  
 
 
Atividade VI 
 
Material  

Placa fina de madeira, tudo de vidro esmerilhado, suporte, esmalte preto, isolante térmico, manga de 
soro, água com corante. 
 
4ª Problematização 
 
Aproximar a mão da parte lateral da chama de uma vela 
acesa e perguntar por que sentimos o calor da chama 
mesmo sem tocá-la. Os alunos devem anotar suas 
respostas. 
Perguntar por que é tão perigoso ficar muito tempo 
exposto ao Sol. Perguntar como o Sol aquece a Terra.  
 

Recolher o kit da janela, permitindo que os alunos 
observem o nível nos dois lados da mangueira. 
Verificando o desnivelamento. 

 

Experimentação/discussão 

 
- Questionar os alunos sobre o que pode ter causado o desnível.   

- Discutir as repostas dos alunos até que compreendam que o ar dentro da ampola preta se expandiu e 
empurrou a água no tubo.  

- Perguntar se o mesmo ocorreu com o ar na ampola envolvida com isolante térmico. 

- Conduzir a discussão até o ponto que o ar dentro da ampola preta foi aquecido, por isso se expandiu.  

- Perguntar quem cedeu calor ao ar dentro da ampola preta. 

- Discutir que a radiação do sol chega sempre à superfície da Terra e que é absorvida mesmo se o 
absorvedor estiver à sombra (embora seja em maior quantidade se exposto diretamente ao sol).  

 

 

 Kit de Corrente de Convecção 
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- Listar os três processos de transferência de calor e pedir que em seus relatórios os alunos os 
descrevam, citandos suas principais características e alguns exemplos. 
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