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RESUMO 

Na tentativa de utilizar a criatividade inerente nas crianças para a promoção de uma 

aprendizagem significativa no ensino de Ciências, objetiva-se, através das ideias de ensino 

por projetos, formas de contribuir para uma maior democratização da Educação. Numa 

sociedade pautada cada vez mais na produtividade e na resolução de problemas, as Ciências 

se tornam aliadas interessantes, porém, para tal é necessário que a formação de nossos 

cidadãos através das disciplinas científicas contribua para promover uma sociedade 

consciente. O panorama histórico da Alfabetização Científica auxilia na compreensão de sua 

origem e das inúmeras razões pelas quais se fez necessária. A implicação da guerra fria no 

impulso de uma cultura científica é um dos temas abordados neste trabalho. A razão para a 

própria utilização do termo Alfabetização Científica e suas contribuições para a formação de 

indivíduos que pensem sobre a Ciência, e não apenas saibam resolver equações matemáticas, 

também é uma vertente tratada neste texto. Para que se possam aplicar tais interesses,  

necessita-se de uma metodologia mais flexível, que contribua e facilite o trabalho dos 

professores, focando as habilidades e competências de seus alunos. Nesse viés o Trabalho por 

Projetos completa a lacuna deixada pelo ensino tradicional e favorece a introdução às 

atividades e aos conceitos científicos, sobretudo nas séries iniciais. A questão levantada pelas 

professoras regentes e seus alunos sobre a origem dos ventos trouxe um questionamento que 

deveria ser solucionado. Aproveitando a oportunidade de contextualizar o trabalho, utilizou-se 

o livro Dom Quixote que havia sido trabalhado pelas professoras anteriormente à atividade. 

Os resultados foram analisados qualitativamente e se apresentaram satisfatórios em vários 

aspectos; um desses foi quanto à verificação da participação e interesse de alunos que 

anteriormente eram pouco ativos durante os debates e discussões em sala de aula. A 

introdução aos conceitos de energia, lembrando que são alunos do 4º e 5º anos do Ensino 

Fundamental I, necessitou de um grau de abstração que foi correspondido e verificado nas 

avaliações dos mesmos. 

 

 

Palavras chave: Alfabetização Científica, Ensino por Projetos, Ensino de Ciências, 

Séries Iniciais. 
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ABSTRACT 

In an attempt to use creativity inherent in children to promote a significant learning in 

Science teaching, it is aimed, through the ideas of teaching projects, ways to contribute to a 

larger democratization of Education. In a society increasingly founded on productivity and 

problem solving, Sciences become interesting allies; however, this requires that the Education 

of our citizens through scientific disciplines must contribute to promote a conscious society. 

The historical overview of Scientific Literacy helps in understanding its origin and countless 

reasons why it was necessary. The implications of the Cold War in the impulse of a scientific 

culture are some of the issues addressed in this work. The reason for the appropriate use of the 

term Scientific Literacy and its contributions to the training of individuals to think about 

Science, and just not only know how to solve mathematical equations is also an aspect treated 

in this text. In order to apply such interests, it is needed a more flexible methodology that 

contributes and facilitates the work of teachers, focusing on the skills and abilities of their 

students. On this bias the Work by Projects completes the gap left by traditional teaching and 

favors the introduction to the activities and scientific concepts, especially in the early grades. 

The question brought by the school teachers and their students about the origin of the winds 

rose a question that should be solved. Taking the opportunity to contextualize the work, we 

used the book Don Quixote that had been worked by the teachers prior to the activity. The 

results were qualitatively analyzed and showed to be satisfactory in many respects; one of 

these was concerned to the participation and interest of students who were previously little 

active in the debates and discussions in the classroom. The introduction to the concepts of 

energy, reminding that we worked with 4th and 5th graders, required a degree of abstraction 

that was matched and verified on their learning assessment. 

 

 

Key words: Scientific Literacy, Teaching Projects, Science Teaching, First grades. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aplicação do pensamento crítico na construção de um cidadão mais participativo na 

sociedade em que vive passa intrinsecamente pelo incentivo do espírito científico nas 

primeiras séries do Ensino Fundamental, evitando as clássicas respostas como: “Porque sim.”, 

“Porque é mágico.” ou “Fique quieto e vá sentar”. Dessa maneira o aluno percebe que não há 

lógica na resposta do professor, podendo até ser ridicularizado em sua turma e acabar 

perdendo a curiosidade que lhe é inerente, pelo simples despreparo do profissional. Assim, 

constatamos que o ensino tido como “tradicional” não é eficiente em muitos sentidos, seja 

pela qualidade da formação ou quantidade de reprovação de alunos. A partir dessa ideia a 

promoção de um ensino mais interessante, desafiador e adequado às transformações que 

atravessamos durante os últimos anos se torna primordial e necessário. 

Entende-se que o professor não deve ser o detentor do conhecimento, mas um 

mediador ou orientador (FREIRE, 1996) fazendo com que o aluno “dialogue” ou se 

“comunique” com um tema qualquer, aproveitando suas concepções espontâneas. A utilização 

dessas concepções trazidas pelos alunos é interessante, pois trazem além de suas dúvidas as 

suas angústias, eliminando o “medo” da pergunta ao professor presente constantemente em 

muitas salas de aula ainda nos dias de hoje. 

Os avanços tecnológicos são evidentes no cotidiano do aluno e importantes para 

facilitar o ensino e a aprendizagem, porém deve-se utilizá-los de maneira ordenada e 

cuidadosa, caminhando ao lado do avanço metodológico do ensino. São inúmeros os 

exemplos em que os campos da Ciência Aplicada e do ensino já estão sendo utilizados; temos 

alguns: na tecnologia (celulares, tablets, notebooks, aplicativos de simulação e jogos 

didáticos) e nas telecomunicações (internet, redes sociais, pesquisas sobre temas interessantes 

etc.). Na Física, esse campo é bastante abrangente, desde simulações sobre a Mecânica 

Clássica até viagens no minúsculo, porém vasto mundo da Física Quântica. Nesse universo de 

aplicação da Ciência como base crítica para um cidadão pensante, a efetivação da 

Alfabetização Científica (AC) como prática docente se torna cada vez mais premente no 

desenvolvimento metodológico dos professores de Ciências. 

O que se constata nos planejamentos dos professores regentes é diferente do que o 

atual Ensino de Ciências tenta promover. O desenvolvimento da problematização e do desafio 

aos alunos (SASSERON; CARVALHO, 2011) não são utilizados de maneira adequada nas 
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salas de aula e nem ressaltados na preparação dos planejamentos. Dessa forma a AC deve 

promover além da introdução ao vocabulário científico adequado a crianças da faixa etária de 

10 a 13 anos aqui trabalhada, atividades experimentais fixadas nos conceitos modernos, 

problematizando e desafiando o aluno para o desenvolvimento de uma prática mais reflexiva e 

interessante. 

As atividades experimentais não são necessárias apenas dentro de um laboratório; 

podem-se produzir materiais alternativos e de baixo custo inclusive para alunos especiais, 

articulando a teoria e a prática com um planejamento adequado. Dessa forma é condição 

necessária que o docente seja um profissional bem preparado. 

O objetivo desse trabalho se concretiza, à medida que percebemos a reflexão inerente 

em crianças de 10 a 13 anos em média, e a utilizamos para desenvolver o espírito científico 

baseado na lógica, introduzindo a Física de uma maneira alternativa e lúdica a alunos do 4º e 

5º anos do Ensino Fundamental. Através da investigação, experimentação e reflexão, 

podemos nos aprofundar em vários aspectos das Ciências e aplicamos essa proposta em uma 

escola pública estadual na região do Centro de Niterói, o Instituto de Educação Professor 

Ismael Coutinho (IEPIC). 

Dessa forma, o tema Ensino de Física através da AC nas Séries Iniciais se torna 

adequado para ilustrar esse trabalho de monografia. 

Inicialmente trataremos a AC de uma maneira geral, suas formas de atuação, 

introdução do vocabulário científico de maneira sutil e cuidadosa, a apresentação não 

tradicional de um ensino aos alunos através da experimentação e suas reflexões. 

Posteriormente o capítulo de Ensino por Projetos discorrerá sobre como os regentes 

foram orientados a trabalhar o conteúdo, a liberdade dada  aos alunos na escolha de temas 

levantados pela professora ou pelos próprios alunos, de acordo com o nível de interesse das 

turmas. É nesse momento em que o autor pode aproveitar a oportunidade e trabalhar questões 

pertinentes de forma a introduzir a AC. 

Dessa forma, se torna necessária a formação de um professor adequado a essas 

mudanças e novas metodologias. Portanto se evidencia tratar a Formação Inicial e Continuada 

dos docentes com maior profundidade e atenção, sobretudo a relação entre as bases 

fundamentais para a adequação desse novo professor ou licenciando. Futuramente essa 

proposta pode se desenvolver em oficinas e trabalhos com os professores já formados em 

exercício. 
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Em contato com as professoras, iremos discorrer sobre como foram as discussões num 

primeiro encontro do autor com as professoras regentes do IEPIC. Através da conversa 

informal, puderam-se perceber quais temas são os que mais trazem dúvidas aos alunos e de 

que maneira as professoras os abordam. Recolhendo esses dados, desenvolvemos nossa 

prática utilizando o Ensino por Projetos adotado na escola. 

Após a aplicação da atividade, foi requisitado a uma das professoras regentes que 

respondesse a um questionário com a finalidade de coletarmos dados para análise posterior. 
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2 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

A sociedade em que vivemos atualmente é pautada na informação e na velocidade em 

que ela se dá. Fato é que há 10 ou 15 anos atrás para sairmos de casa, geralmente, 

carregávamos conosco basicamente: relógio, carteira com documentos e dinheiro. Se alguém 

fizer apenas isso hoje, que seja para ir à padaria comprar pães ou ao supermercado ao lado de 

casa, sentimos a falta de “algo”. Esse “algo” pode ser chamado conexão. Conexão essa que 

ocorre através de um tablet, celular, netbook ou talvez até mesmo um notebook. Vivemos em 

uma época, que estar conectado é de suma importância para sabermos o que ocorre ao nosso 

redor e até mesmo distante. E a cada dia temos novas tecnologias sendo desenvolvidas, novos 

equipamentos sendo utilizados e novos produtos que necessitam ser consumidos. Mesmo 

estando no Brasil, qualquer pessoa conectada pode saber o que ocorre no Japão, por exemplo. 

Pode entrar em um aplicativo em seu celular e saber como está o trânsito naquele exato 

momento em que ela necessita, sem obrigatoriamente ter que sintonizar na rádio e esperar o 

locutor passar as informações do tráfego na sua região. Com o celular já se pode fazer 

compras pela internet, e há quem garanta que futuramente faremos essas compras com celular, 

inclusive utilizando-o como uma espécie de cartão em lojas físicas. A tragédia que ocorreu em 

2013, em Santa Maria-RS, foi um exemplo claro desse novo perfil de comunicação que 

estamos tendo. Uma das primeiras pessoas a informar que a boate estava em chamas foi uma 

menina que inclusive trabalhava no local, e utilizou a rede sem fio da casa noturna para fazer 

um alerta em uma rede social através de seu celular. E consequentemente, seus amigos que 

também estavam conectados, conseguiram ligar rapidamente para os bombeiros salvando a 

vida de muitos adolescentes. Sem essa conexão, voltaríamos à época do relógio, carteira e 

dinheiro. Nesse exemplo podemos evidenciar que os saberes, mesmo que básicos, sobre 

aquelas tecnologias e equipamentos estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano. Nesse 

panorama, a alfabetização científica mais do que necessária, se torna vital. Não se deve pensar 

em uma sociedade tecnológica sem o alcance de um fundamento científico por base. Citando 

H.G. Wells: “Entramos numa corrida entre a educação e a catástrofe.”, Caruso (2003, p. 1) vai 

além: 

 

 

Não há qualquer exagero nessa frase, uma vez que se perdeu a dimensão de que o 

objetivo da educação não é apenas o conhecimento de fatos, mas, sobretudo, de 

valores. Negar a educação é apostar numa sociedade de autômatos, de meros 

consumidores, em última análise.  
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Nesse viés, Freire (1996, p. 35) discursa: 

 

 
[...] Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, 

de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos 

seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo é a condição, entre nós, 

para ser. Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto 

mais fora dela. Estar longe ou, pior, fora da ética, entre nós, mulheres e homens, é 

uma transgressão. É por isso que transformar a experiência educativa em puro 

treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no 

exercício educativo: o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, 

o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. 

Educar é substantivamente formar. Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência 

é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado [...] 

 

 

Logo, pode-se concluir que essa fundamentação sólida científica é imprescindível se 

queremos evoluir a sociedade de uma maneira geral. Consequentemente necessita-se de 

qualificação profissional dos agentes da aprendizagem e do ensino, sem a qual, a promoção da 

alfabetização científica não pode ocorrer. Dessa maneira, podemos utilizar as ideias de Hurd 

(1997, p. 412) alguns exemplos de conceitos pessoais, sociais e cognitivos que os estudantes 

devem adquirir (Anexo I). 

Apesar do próprio conceito da AC não possuir uma definição clara, é possível 

determinar as características de um aluno alfabetizado cientificamente. Utilizam-se as 

definições de Hurd (1997, p. 413) (Anexo II) sobre esse tema. 

 

2.1 UM PANORAMA HISTÓRICO 

Segundo Dick
1
 (1955 apud HURD, 1997 p. 407), Francis Bacon em meados de 1620 

já escrevia sobre os objetivos da Ciência; Thomas Jefferson (Vice Presidente dos Estados 

Unidos, 1798) percebeu que pouco se trabalhava com prática das Ciências em qualquer nível 

de escolarização, e segundo o próprio “as Ciências como chaves para os tesouros da natureza 

[...] mãos devem ser treinadas para usá-las inteligentemente.” (HURD, 1997, p. 407) Ou seja, 

uma Ciência que aproximasse o aluno de um dos fundamentos do método científico, a 

experimentação. Ainda de acordo com Hurd, Herbert Spencer, filósofo inglês do século XIX, 

pesquisou sobre quais conhecimentos seriam mais importantes e concluiu que qualquer um 

que fosse escolhido para ser ensinado deveria ter algum significado em certa parte da vida. 

Spencer nota que o ensino de Ciências das escolas é um apanhado de “fatos mortos” que não 

                                                 
1
 DICK, H. (Ed.). Selected writings of Francis Bacon. Nova York: Random House. 1955. 
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fazem menção alguma sobre qual relevância produzem no bem estar humano. Lembra ainda 

que qualquer tipo de indústria, processo de sobrevivência e desenvolvimento social dependem 

da Ciência.  

James Wilkinson membro do Royal College of Surgeons de Londres, em 1847 , relata 

em sua palestra “Ciência para todos” que os objetivos dos cientistas que criam o 

conhecimento não é o mesmo dos que procuram a aplicação desses conhecimentos e 

reconhece que essa abordagem exclui “99%” da população. Segundo Wilkinson, os cientistas 

não visam que seus conhecimentos sejam de utilidade pública e consequentemente um ensino 

baseado nessa maneira, acaba por produzir em seus alunos conhecimentos científicos que 

sejam esquecidos facilmente. Assim Wilkinson conclui que “os fins do homem são os fins da 

ciência, e também da natureza, tanto quanto a natureza possa se apresentar às faculdades 

humanas.”. 

Em seu artigo, DeBoer (2000, p. 583) divide o letramento científico em dois 

momentos cruciais: Pré 1950 e entre 1950-1983. No primeiro momento cita a dificuldade que 

alguns autores tiveram na persuasão para introduzir Ciências no currículo escolar. A discussão 

foi levantada ao fim do século XIX e continuou no início do XX. Como até então os 

responsáveis para uma educação nobre e essencial eram as disciplinas humanas, convencer a 

sociedade que era essencial à criação de um ensino de ciências não foi tarefa fácil. DeBoer 

descreve alguns argumentos de autores (Huxley; Spencer; Lyell; Faraday; Tyndall e Eliot) 

assim: 

 

 

 [...] Então em adição a discussão da importância prática da Ciência em um mundo 

que estava se tornando dominado pela Ciência e tecnologia, eles também disseram 

que a Ciência promoveu treino intelectual num maior nível – não a lógica dedutiva 

que caracterizou a maior parte da educação formal, mas o processo indutivo de 

observar o mundo natural e tirar conclusões disso. Estudantes poderiam aprender 

esta maneira de pensar por carregar independentes questionamentos e investigações 

no laboratório. Uma atitude de independência que poderia ajudar a proteger 

indivíduos contra possíveis excessos de autoridades arbitrárias e permitir esses 

indivíduos de participar mais completamente e efetivamente em uma aberta 

sociedade democrática. [...] (2000, p. 583) 

 

 

De acordo com DeBoer, a Associação Nacional de Educação em 1893, presidida por 

Charles Elliot, em seu relatório levanta temas como independência de pensamento e de 

desenvolvimento intelectual para todos os estudantes. Elliot inclusive foi responsável por 

introduzir a instrução ao laboratório quando foi presidente da Universidade de Harvard entre 

1869 e 1895 e resume o objetivo da educação científica em 1898 assim: 
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[...] O poder efetivo em ação é o verdadeiro fim da educação, mais do que acúmulo 

de informação... O principal objetivo da educação, atualmente, é dar ao pupilo o 

poder do fazer sozinho uma interminável variedade de coisas nas quais, sem 

educação, ele não poderia. Uma educação que não produz no pupilo um poder de 

aplicar a teoria, ou inserir aquisições à prática, e de uso pessoal para produzir fins a 

suas faculdades disciplinadas, é uma educação na qual perdeu seu foco principal. 

[...] (2000, p.583) 

 

 

No início do século XX a educação científica consegue se justificar através do modo 

de vida da sociedade e também da insistência dos autores na discussão. 

Em 1932, a Sociedade Nacional para o Estudo da Educação (do inglês, NSSE) em seu 

trigésimo primeiro livro anual discute sobre o quanto os desenvolvedores do currículo 

científico desviaram do foco inicial que era “promover um vasto entendimento do mundo 

natural e como ele afeta a vida pessoal e social” (p. 584). Ainda segundo DeBoer (2000): “O 

desafio era encontrar o equilíbrio certo entre um largo entendimento intelectual do mundo 

natural e a forma de pensar ciência, em uma mão, e na outra a utilidade da ciência para a 

vivência efetiva” (p. 584).  

Em 1947 a NSSE faz referência a um relatório do comitê de Harvard de 1945 

requisitando um posicionamento sobre a educação apropriada de estudantes do ensino 

elementar e secundário. Segue o trecho: 

 

 
Instrução científica na educação geral deveria ser caracterizada principalmente pelos 

vastos elementos integrados a comparação do científico com outros modos de 

pensamento, a comparação e contraste das ciências individuais com cada uma, as 

relações da ciência com seu próprio passado e com a história geral humana, e da 

ciência com problemas da sociedade humana. Estas são as áreas nas quais a ciência 

pode fazer uma contribuição efetiva para a educação geral de todos estudantes. 

(NSSE
2
, 1947, p. 20 apud DEBOER, 2000, p. 584).  

 

 

Não se pode deixar de ressaltar o momento bipolar em que o mundo estava vivendo. 

Por um lado havia a Rússia que também possuía grandes cientistas e uma tecnologia avançada 

para a época em comparação a outros países, e os Estados Unidos que acabara de demonstrar 

ao mundo seu poderio bélico ao lançar as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Seria 

ingenuidade acreditar que o governo dos EUA estava querendo investir em educação 

científica simplesmente por acreditar que seus cidadãos deveriam conhecer o mundo do 

cientista. Na história da Ciência, pode se reconhecer momentos em que há avanços e 

                                                 
2
 NSSE, Forty-sixth Yearbook, Science Education in American Schools, 1947. 
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estagnações. Quando a 2ª Grande Guerra já estava praticamente ganha, com as tropas de 

Hitler já abatidas, restando apenas o Japão na resistência, o presidente Norte-americano 

Roosevelt lança mão de continuar os ataques à ilha para mostrar ao mundo uma nova maneira 

de “fazer guerra”, não mais com soldados, mas com ogivas. Nessa nova forma de massacre, 

afinal abrir mão de vidas militares já não deveria ser o suficiente, agora se economizava 

investir na extensão de exércitos para investir em bombas nucleares. Dessa maneira não se 

pode deixar de reconhecer que para a população mundial, a Ciência trouxe morte e medo. 

Afinal, o próprio Oppenheimer disse:  

 

 

[...] Nós sabíamos que o mundo não seria o mesmo. Algumas pessoas riram, outras 

choraram, a maioria das pessoas esteve em silêncio. Eu lembrei da frase de uma 

escritura Hindu, o Bhagavad-Gita. Vishnu está tentando persuadir o Príncipe que ele 

deveria cumprir seu dever e para impressioná-lo toma sua forma multiarmada e diz, 

"Agora, eu me tornei a Morte, o destruidor de mundos." Eu suponho que todos nós 

pensamos de uma forma ou de outra [...] (OPPENHEIMER, 1965).  

 

 

Sabendo-se que a União Soviética também conseguiria criar a sua arma atômica, seria 

esse o seguimento dos anos no pós-guerra, sua bipolaridade trazida pela má utilização da 

Ciência. 

Com esse fato o mundo percebe que Ciência também é sinônimo de poder. O próprio 

governo americano vê necessária uma massificação no ensino de Ciências para produção de 

novos gênios e cientistas e consequentemente continuar sua corrida na Guerra Fria. Ou seja, a 

reforma no pensar Ciência e introduzi-la no currículo não pode ser entendido apenas como a 

promoção de uma população mais crítica cientificamente que é o nosso foco neste trabalho, 

pois haviam outros interesses envolvidos naquele momento histórico.  

 

2.2 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA OU LETRAMENTO CIENTÍFICO? 

A utilização do termo alfabetização científica requer cuidados. Sasseron e Carvalho 

(2008) em seu artigo discorrem de uma maneira interessante sobre as variações dos termos 

que podem ser associados a uma mesma idéia, porém nem sempre o são. Do inglês temos a 

“Scientific Literacy”, no francês “Alphabétisation Scientifique”, em espanhol “Alfabetización 

Científica” e inclusive alguns autores brasileiros utilizam “Letramento Científico”. A idéia 

geral de todos é semelhante, porém há de se ter precauções quanto à tradução e interpretação 
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de cada um. Sasseron e Carvalho utilizam as idéias de Paulo Freire
3
 (1980 apud SASSERON; 

CARVALHO, 2008 p. 334) e acreditam que alfabetização científica seja o termo mais 

adequado para sua pesquisa, assim:  

 

 

 [...] a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e mecânico de 

técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. [...] 

Implica numa autoformação de que possa resultar uma postura interferente do 

homem sobre seu contexto [...].  

 

 

É importante lembrar que as Ciências de uma maneira geral são pautadas nos métodos 

científicos e na lógica, portanto, a linguagem matemática é uma ferramenta; importante, 

porém uma ferramenta que utilizamos para fazermos uma leitura adicional na comprovação 

de certos fenômenos. Não deve o professor restringir-se a ela. O professor de Física e/ou 

Ciências deve ressaltar a importância dos fenômenos estudados, pois como Paulo Freire disse, 

a alfabetização vai além de técnicas mecânicas, ela se dá a partir do momento em que o 

sujeito entende o fenômeno e seu papel naquele contexto. Qualquer aluno, por mais 

desinteressado e desestimulado que seja ou esteja, quando ouve o professor falar de situações 

do seu cotidiano, fica mais atento. Sobretudo quando ele entende a Ciência “fora da escola”, 

tanto no seu computador, quanto no celular e em outros objetos utilizados com frequência, 

porém não havia se dado conta de que aquilo pode fazer parte da sua aula de Física de uma 

forma interessante. Tratando inicialmente apenas o fenômeno em si, sem a mecanização da 

matemática, e a posteriori introduzindo-a, já com os conceitos bem fundamentados e 

discutidos. Dessa maneira, o aluno pode entender que a discussão trazida pelo seu professor é 

adequada à sua realidade. Essa pode ser uma forma, por exemplo, interessante de lidar com o 

baixo rendimento dos alunos nas disciplinas de Ciências, Física e Química adequando as 

considerações de Paulo Freire à interpretação da AC.  

 

2.3 EIXOS ESTRUTURANTES 

Segundo Sasseron e Carvalho (2008, p. 335), existem três eixos estruturantes da AC 

que são: compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; 

compreensão da natureza da Ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam sua 

prática; e entendimento das relações existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio-

Ambiente. O primeiro eixo estruturante trata da fundamentação do tema, de trabalhar os 

                                                 
3
 FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. São Paulo. 1980. 
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significados do novo vocabulário que será adquirido pelos alunos. Há de se ter um cuidado e 

paciência nesse momento, pois o mergulho em um novo oceano literário de palavras e 

significados, nem sempre é prazeroso. E consequentemente, pode haver certa dificuldade por 

parte do alunado com alguns nomes e/ou definições e conceitos-chave. O papel do professor é 

tentar identificar e minimizar esses choques que são bastante comuns. O primeiro eixo 

estruturante é condição sine qua non para o bom desenvolvimento do segundo e terceiro eixos 

estruturantes. O segundo eixo trata de oportunizar ferramentas ao cidadão comum, que por si 

só, poderá ser capaz de interpretar novos contextos científicos que enfrente, levando em conta 

o que deve ser relevante em certa linha de pesquisa, ou seja, conhecendo os meandros dos 

métodos científicos, é possível produzir condições para compreender situações que requerem 

a utilização da Ciência de maneira mais que a superficial. O terceiro eixo da AC cita o 

entendimento das relações existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio-Ambiente 

e trata do papel da Ciência na vida de uma maneira geral. As ferramentas tecnológicas e suas 

implicações no cotidiano se propagam nas decisões sociopolíticas. 

Seguindo esse trajeto dos eixos estruturantes e as condições necessárias e adequadas 

para se aplicar uma AC, em geral, prioriza-se a atuação da escola no sentido de dar 

ferramentas para a construção dos saberes e competências das Ciências. Ao se preparar o 

cidadão para tomada de decisões e resoluções de problemas reais, nesse caso científicos, a 

chance de formá-lo para se tornar parte integrante e consciente de suas ações na sociedade 

pode aumentar consideravelmente. Vindo ao sentido contrário, seria a atuação da escola ao 

priorizar a solução de problemas estritamente matemáticos, aplicação de fórmulas e com 

pouca interpretação científica prática. Há de se ter o cuidado de não entender esse caminho 

por abominar soluções matemáticas atreladas a problemas físicos, mas sim, de apenas tê-los 

como poucas (ou única) ferramentas para sequências didáticas ao se trabalhar Ciência, 

sobretudo por se ter na história a relevância dos aparatos matemáticos na construção das 

Ciências como se conhece atualmente. Entretanto, em se tratando das séries iniciais do Ensino 

Fundamental I (EF I), a utilização da Matemática se torna limitada por motivos claros, como 

idade e nível elementar da disciplina, excluindo a possibilidade de tratar esse aspecto mais 

profundamente nas aulas. Ou seja, a preparação, abordagem e desenvolvimento da disciplina 

de Ciências (Física inclusa) nos anos iniciais se tornam primordialmente qualitativas. Isso não 

deve significar impossibilidade, porém, oportunidade. Para o docente de Física esse 

tratamento qualitativo pode ser tido inicialmente como complicado, por questões naturais de 

formação tanto do Ensino Médio, como no próprio Ensino Superior. A disciplina de Física 
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normalmente é atrelada à Matemática, logo andar nessa “contramão” não é tão simples quanto 

pode parecer, mas condição essencial para o trabalho de Ciências, sobretudo a Física, no EF I. 

 

 

2.4 ATUAÇÕES NAS SÉRIES INICIAIS 

Como a prioridade deste trabalho é atuar nas séries iniciais do EF, e como não é 

“natural” se tratar de Física nessas séries pode-se ressaltar o trabalho de Sasseron e Carvalho 

(2008) sobre o tema. Um termo interessante que é tratado pelas autoras é o “fazer ciência”. 

Em seu texto afirma que a escola deve preparar cidadãos para solucionar os problemas que 

enfrentarão. Ou seja, o aluno deve realmente se sentir um cientista nas aulas de Ciências, 

consequentemente, deve estar ciente das atitudes que o mesmo deve ter, como expresso no 

trecho: 

 

 

Nesse debate sobre a Alfabetização Científica, sua definição e pretensões cabe 

ressaltar também que diversos outros autores como, [...], expressam a necessidade de 

a escola permitir aos alunos compreenderem e saberem sobre Ciências, suas 

tecnologias e as relações das duas com a sociedade como condição para preparar 

cidadãos para o mundo atual. Assim sendo, emerge a necessidade de um ensino de 

Ciências capaz de fornecer aos alunos não somente noções e conceitos científicos, 

mas também é importante e preciso que os alunos possam “fazer ciência”, sendo 

defrontados com problemas autênticos nos quais a investigação seja condição para 

resolvê-los. [...] (p. 335) 

 

 

É dever do professor ser o responsável por oportunizar situações onde a AC possa 

ocorrer através da própria essência das Ciências, que são as investigações, os testes de 

hipóteses, práticas, pressupostos, justificativas, previsões e explicações para os fenômenos 

que devem ser trabalhados com o mínimo de distanciamento da realidade dos alunos. Se, por 

exemplo, o assunto tratado é o Princípio de Pascal, é possível levar experimentos de baixo 

custo para sala de aula, como uma garrafa repleta de água com uma tampinha de caneta dentro 

dela. Assim que a garrafa é pressionada, a tampinha desce devido ao aumento de pressão, algo 

semelhante ao que ocorre com o submarino, que quando deseja ir a profundidades maiores, 

completa suas comportas com água e o contrário quando deseja subir. Uma situação bastante 

simples e na qual não é necessária a utilização de experimento é o desentupidor de pia que é 

de bastante proximidade dos alunos. O usuário da ferramenta só consegue desobstruir o cano, 

devido ao Princípio de Pascal. Esse último, um exemplo mais próximo da realidade dos 

estudantes, porém, é mais interessante como informação adicional. 
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Também deve ser papel da escola e do professor trabalharem as influências 

socioambientais das Ciências e tecnologias. Nesse ponto, a discussão deveria se estender a 

todas as séries do ensino das Ciências. A discussão em forma de debate aberto e não 

autoritário será fonte de novos horizontes no cuidado de nossos ecossistemas. Os privilégios 

trazidos por alguma inovação, científica ou tecnológica, devem ser ressaltados, assim como os 

impactos também devem entrar na equação. Se quisermos pensar numa educação reflexiva e 

na formação de cidadãos conscientes no futuro, a manutenção e o cuidado com nosso 

ambiente também deve ser alvo de discussões em sala de aula. Seria pouco inteligente pensar 

num futuro em que não pensemos em cuidar do ambiente que nos mantém. A Ciência não 

deve ser tratada como um “outro assunto”, mas sim como parte integrante de um mundo 

interativo científico-sócio-ambiental ou CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio 

Ambiente). 
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3 ENSINO POR PROJETOS DE TRABALHO 

O objetivo dos Projetos de trabalho decorre da necessidade de se desenvolver um 

conhecimento mais globalizado e interdisciplinar. Espera-se que os projetos tenham um 

caráter de intuir a busca pela informação e a forma como ela se dá, excluindo a concentração 

de aquisição de conhecimentos na escola. O alunado deve se sentir como parte integrante e 

importante do processo ensino-aprendizagem e perceber a sua parcela de responsabilidade no 

seu desenvolvimento e no da escola. Em cada projeto promovido pelos docentes tem-se o link 

com projetos anteriormente realizados, pelo mesmo ou por outro professor, porém, 

conectando e criando maneiras de facilitar a junção das informações ressaltadas ao longo do 

trabalho. Segundo Hernández e Ventura (1998, p. 61), é necessário que os Projetos de 

trabalho: “Favoreçam a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em 

relação: 1) ao tratamento da informação, e 2) aos diferentes conteúdos em torno de 

problemas.” 

A importância dessa metodologia para o ensino de Ciências deve ser ressaltada, pois, 

segundo Hernández e Ventura (1998, p. 75), nos projetos, a busca pelas fontes de informação:  

 

 

[...] tem uma série de efeitos que se relacionam com a intenção educativa dos 

Projetos. Em primeiro lugar, faz com que assumam o próprio tema, e que aprendam 

a situar-se diante da informação a partir de suas próprias possibilidades e recursos. 

Mas também lhes leva a envolver outras pessoas na busca de informação, o que 

significa considerar que não se aprende só na escola, e que o aprender é um ato 

comunicativo, já que necessitam da informação que os outros trazem. Mas, 

sobretudo, descobrem que eles também têm uma responsabilidade na sua própria 

aprendizagem, que não podem esperar passivamente que o professor tenha todas as 

respostas e lhes ofereça todas as soluções, especialmente porque, como já foi dito, o 

educador é um facilitador e, com frequência, um estudante a mais. 

 

 

O aluno deve identificar o professor como um parceiro na busca pela aprendizagem, 

sobretudo por ser o mais experiente. O professor deve: incentivar a pesquisa por parte de seu 

alunado, fazendo-os entender que sua participação ativa é condição primordial no processo de 

aprendizagem; indicar os diversos meios de se pesquisar por conta própria. A ideia de um 

ensino compactado, rígido e ditatorial se torna obsoleta ao se democratizar a decisão sobre o 

que se deve aprender e suas finalidades. Para Behrens e José (2001, p. 5), o professor deve 

juntamente com o aluno aprender a pesquisar, levando em consideração as condições iniciais 

a que aquele grupo se adequa. Esse é outro aspecto interessante do Ensino por Projetos, pois 

individualiza a produção do conhecimento. Apesar de o ensino brasileiro de uma maneira 
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geral ser voltado para a produção em massa, com salas de aulas chegando a comportar cerca 

de 50 alunos, a abordagem de ensino por projetos pode ser uma ferramenta importante na 

democratização do conhecimento, podendo atingir um número maior de alunos, tendo como 

parâmetro a própria vivência e participação na comunidade (escola, sala de aula, família, 

sociedade etc). Nesse contexto de troca entre mediador e orientando a própria significação do 

título ensino por projetos pode se tornar incompleta e limitada, podendo dar espaço para um 

texto mais coerente com a prática pedagógica como a aprendizagem por projetos. 

Para que essa metodologia possa ser efetivada de maneira ampla e alinhada às ideias 

dos gestores, o canal de comunicação entre o docente e o gestor deve primordialmente estar 

em constante contato. Outro fator de grande importância para a boa condução do projeto é o 

engajamento do professor. Sem uma pré-disposição daquele que poderá ser o orientador de 

uma série de pequenas pesquisas, não se pode esperar bons resultados. Não se trata de 

motivação inicial, mas de uma necessidade profissional de abandonar axiomas obsoletos e 

entender que a educação se fortaleceu com pesquisas em ensino que devem nortear (e em 

grande parte norteiam) a educação no Brasil, sobretudo na EB. O ensino “tradicional” teve 

sua importância, sem dúvidas, e deve ser respeitado porque tem seus méritos. Assim como 

Isaac Newton estava também incompleto quanto ao espaço-tempo a velocidades próximas à 

da luz, o ensino vem passando por uma revolução ao longo das últimas décadas, que apresenta  

batalhas contra seus próprios agentes. Caso não haja um entendimento do professorado quanto 

às novas questões da educação, a pesquisa sobre o ensino ficará apenas na teoria. Os 

professores atuantes são os agentes modificadores e orientadores do ensino brasileiro e para 

que essa consciência pedagógica seja concretizada, podem ser utilizados artifícios 

facilitadores. Um deles, bem interessante, que pode promover a consciência pedagógica é a 

formação continuada. Não é coerente exigir que um profissional saiba de uma novidade na 

pesquisa em ensino de Ciências, mas é possível exigir de um professor atitudes pedagógicas 

coerentes com as novas linhas de pensamento, se ele possui um embasamento teórico 

necessário para essa nova linha de raciocínio. Podem ser ministrados na escola, ou 

simplesmente indicados aos professores, oficinas, minicursos, seminários, congressos etc., na 

área de ensino, que podem ajudar a promover a troca de ideias. O docente deve estar em 

constante transformação ou inacabamento (FREIRE, 1998, p. 50) necessário ao 

aprimoramento de sua prática.  

Entende-se então porque o trabalho com projetos em Ciências se mostra mais eficaz 

do que em outras áreas do ensino como a língua ou a matemática, por exemplo, apesar de 
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haver projetos nessas duas áreas também. A lógica, o tratamento adequado de informações, o 

levantamento de dúvidas, o teste de hipóteses, a argumentação adequada e a procura de 

aprimorar o que se propôs anteriormente podem ser alguns fatores que determinam a maior 

eficácia dos projetos de trabalho na área de Ciências. 

Segundo Portes (2010, p. 2), a Pedagogia por Projetos objetiva a ressignificação do 

espaço escolar e escreve: 

 

 
 [...] O trabalho com projetos traz uma nova perspectiva para entendermos o 

processo ensino-aprendizagem. Aprender deixa de ser um simples ato de 

memorização e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos. Nessa 

postura, todo conhecimento é construído em estreita relação com os contextos em 

que são utilizados, sendo por isso impossível separar os aspectos cognitivos, 

emocionais e sociais presentes nesse processo. A formação do aluno é um processo 

global e complexo, onde o conhecer e intervir no real não se encontram dissociados.  

 

 

Ou seja, com essa transformação do espaço escolar, o aluno deve se sentir à vontade e 

ver na escola o que ela realmente significa: um local de produção de conhecimento. 

Conhecimento tal, que não deve ser imposto nem entregue como um presente, mas construído 

passo a passo, com todas as dificuldades como quem escala uma montanha ou percorre uma 

maratona. Com tentativas, erros, suor e determinação; tendo como seu elo mais próximo (e 

não único) dos saberes e competências necessárias, o professor. Essa ideia de escola se 

assemelha um pouco à escola grega (Platão, Sócrates etc), em que os filósofos possuíam 

pupilos. Não à toa, essa sociedade foi uma das mais evoluídas científica e socialmente de toda 

a humanidade, e seus conceitos até hoje são utilizados. É natural atualmente encontrar alunos 

que vão à escola contra sua própria vontade, ou porque o responsável os obriga, ou porque a 

aula de seu professor é maçante etc. Através desses problemas enfrentados cotidianamente nas 

escolas se pode questionar sobre o próprio sentido de se ensinar Ciências. DeBoer cita alguns 

desses objetivos que se encontram no Anexo III. Esses alunos são um (dentre os vários 

motivos) reflexo da baixa relevância que a sociedade brasileira atribui à Educação. Não se 

tem aqui a pretensão de resolver todos os problemas do ensino de Ciências no Brasil, porém, 

não se pode deixar de ressaltar alguns problemas que podem ser solucionados, pelos próprios 

docentes e futuramente promover uma redução na latência social em que se encontra o país. 

Afinal, segundo Freire (1998), o professor não deve negar sua postura política frente aos 

alunos, pois seria negar a própria condição de cidadão crítico, pensante e participativo em 

sociedade. Negar essa postura é negar a própria existência de classes dominantes e 

dominadas. Essas discussões também passam pela transformação do espaço escolar, o de local 
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de formação de cidadãos, e todo cidadão deve ter visão política do seu lugar na sociedade. 

Seus anseios e dificuldades devem ser também os anseios e dificuldades da nação como um 

todo. A democracia que teoricamente se encontra vigente em nossa sociedade, teve origem 

nos conceitos de Clístenes (Grécia Antiga). Mudar a visão para com a escola é muito mais que 

simplesmente se fazer presente fisicamente no local, mas compreender, que aquele espaço 

pode ser responsável por mudar os rumos do país, se proposto para tal. Em se tratando de 

formação global almejada pelos projetos, a educação política também é parte integrante desse 

sistema apesar de não haver aulas de política nem de direitos e deveres do cidadão.  

Ainda de acordo com Portes (2010, p. 3), são necessárias algumas etapas para a 

produção dos projetos: I) Intenção; II) Preparação; III) Execução e IV) Apreciação. Para o 

projeto desempenhado nesse trabalho, apenas as etapas III e IV serão contempladas, pois o 

autor não é professor regente da turma do IEPIC. Porém, as fases I e II foram realizadas sob a 

supervisão da orientadora desta monografia e da professora regente do IEPIC, e não com os 

alunos como afirma a autora. 

Um grande aliado dos projetos é optar pela escolha de um tema, baseando-se no que os 

alunos já conhecem ou desejam conhecer. Partir do “conhecido” se mostra uma ferramenta 

produtiva no processo de aprendizagem significativa, onde é destacado o que o aluno acredita 

ou pensa sobre alguma informação. Sobre a escolha do tema, inclusive, deve-se ter o cuidado 

de não optar por um tema aleatório, apenas para agrado dos alunos. Esse tema deve estar 

enquadrado nos projetos anteriores e também adequado a uma organização curricular já 

orquestrada (e não finalizada) pelo grupo implementador, porém, levando em consideração as 

propostas dos alunos. O incentivo na escolha de temas através de projetos pode ajudar a 

desmistificar a figura do “professor de tablado”. Assumir as responsabilidades na abordagem 

de temas que estão inclusive em evidência nas mídias pode ser considerado como uma forma 

de aproximação do professor à realidade do aluno. As notícias mais polêmicas não devem ser 

evitadas, mas sim aproveitadas através do docente, como “ganchos” para talvez ajudar na 

escolha de um tema mais geral, desde que respeitando a organização curricular previamente 

elaborada pelo professor. Um facilitador na ajuda da escolha do tema então seria um pedido 

aos alunos para lerem jornais e revistas ou até mesmo assistirem a telejornais. Nessa etapa a 

ajuda dos pais é ainda mais imprescindível, tanto para um engajamento maior do aluno no 

desenvolvimento em sala de aula, quanto para uma maior participação dos responsáveis na 

vida escolar da criança. Essa ligação escola-família já se mostrou bastante eficaz na evolução 

dos alunos. O aluno ao perceber que sua educação é parte integrante, além de um projeto da 
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escola, mas um projeto da própria família pode ser um agente motivador e acolhedor. Como o 

ensino, através dos documentos oficiais, como os PCNs (BRASIL,1999) e PCN+ (BRASIL, 

2002), é atualmente trabalhado como desenvolvimento de competências e habilidades, e não 

mais como uma educação bancária, o ensino por projetos (ou aprendizagem por projetos) 

pode ser uma alavanca sustentadora e executora nesse sentido, pois pode nortear a 

aprendizagem sem citar qual estrada a seguir; esta deve ser percorrida diariamente pelo 

professor ao lado de seus alunos. 

Há de se ter o cuidado com as diferentes interpretações que, possivelmente ocorrerão 

por parte dos docentes. Considerando um pequeno ou grande grupo de professores, é papel 

fundamental do coordenador e diretor, estarem cientes das mudanças, com as quais a escola 

estará em processo. Essas diferentes interpretações podem ser levantadas nos conselhos de 

classe de maneira que professores e gestores discutam visando um maior entendimento, e 

diminuindo assim, as divergências abruptas nas linhas de pensamento. Por exemplo, um 

professor que utiliza contribuições do alunado, lembrando sempre da importância de 

aproveitar esse recurso para uma melhor dinâmica na aula, e outro docente que não a utiliza 

pode inclusive, rejeitar comentários bruscamente. Essas discrepâncias devem ser evitadas em 

prol de todos, tanto da escola quanto dos professores, mas, sobretudo dos alunos, que podem 

ficar expostos a situações desconfortáveis. Não se deve esquecer, claramente, das 

individualidades do professorado. Cada docente abordará os projetos à sua maneira, porém, o 

que se deve evitar, e o que se ressalta, são os conflitos em uma mesma metodologia. 
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4 PRIMEIROS PASSOS PARA APLICAÇÃO DA PROPOSTA DE ENSINO 

Um dos principais objetivos da parceria UFF-IEPIC é aproximar o licenciando da sala 

de aula, essa que possui seus saberes e habilidades específicas (TARDIF, 2002), abrindo um 

verdadeiro canal de troca de experiências, sobretudo com as professoras regentes. Dessa 

parceria, o grupo de Ensino de Física da UFF já obteve alguns resultados satisfatórios, 

sobretudo em relação a alunos que melhoraram seus níveis de motivação e interesse em aulas 

investigativas e reflexivas, em contrapartida a aulas meramente expositivas e tradicionais. 

A realização da atividade foi um desdobramento do Projeto Faperj A Parceria UFF-

IEPIC na Formação Permanente de Professores e na Organização do Currículo por Projetos 

de Trabalho, executado em 2013 com aplicação em turmas do 5º ano do Ensino Fundamental 

(EF) e obedecendo ao Ensino por Projetos de Trabalho (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998) 

utilizado na escola, sobre temas que seriam posteriormente abordados. Em um segundo 

momento, duas professoras do 4º ano do EF juntamente com seus respectivos alunos, 

apresentaram dificuldades em debater o tema ventos. Perguntas como: “De onde eles vêm?”, 

“Como se formam?”, “Quais os tipos de ventos?”, “Quais as influências da temperatura e da 

pressão atmosférica?”, dentre outras curiosidades foram colocadas pelos alunos. As regentes 

requisitaram que o assunto fosse abordado em paralelo com a literatura, pois já haviam lido 

textos sobre o clássico livro Dom Quixote, o qual possui o episódio da luta do personagem 

contra os moinhos de vento, que poderia ser abordado e discutido em sala. 

 

4.1 A PROPOSTA DE ENSINO SOBRE VENTOS 

Foram utilizadas metodologias de ensino de cunhos investigativo e reflexivo, 

juntamente com as sequências didáticas apropriadas. A apresentação elaborada na forma de 

slides em Power Point e vídeos está disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/rxm8b2q9zhq98us/P_Aula_e_Videos-MONOGRAFIA.rar e tem 

nove etapas: 1) Introdução e discussão geral; 2) O que é a energia eólica?; 3) Como são 

formados os ventos?; 4) Aerogeradores; 5) O que são ciclones?; 6) Experimentos; 7) 

Curiosidades;  8) Avaliação; e 9) Conclusão.  

Na primeira etapa, ocorreram as apresentações e a explanação dos tópicos e, além 

disso, discutiu-se, de maneira introdutória, sobre o que os alunos já conheciam sobre o tema 

energia eólica. Nesse ponto, houve uma dificuldade inicial, na qual a maioria dos alunos se 
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deparou com o desconhecimento da palavra “eólica”, que é associada aos ventos. Alguns 

poucos alunos sabiam o significado da palavra e, vagarosamente conduzidos, foram 

construindo a ideia do que seria a energia associada àquele fenômeno. 

Após essa apresentação inicial e discussão, levando em conta os conhecimentos 

prévios dos alunos, começou-se a levantar questões como: “Quando está ventando muito e 

você caminha no sentido contrário ao vento, o que ocorre?”. Dessa forma, debateu-se a 

existência de “algo” que os “empurra” para trás. E depois de ouvir a participação dos alunos 

bastante interessados, chegamos à introdução do termo “massas de ar” (Figura 1). Nesse 

momento, lembrou-se do episódio dos moinhos de vento e Dom Quixote (Figura 2). Na 

história espanhola, o personagem fictício Dom Quixote foi um cavaleiro que se negava a 

aceitar o fim da Era Medieval, e consequentemente, viajou por toda a Espanha atrás de glórias 

em batalhas épicas que ocorrem apenas em sua imaginação. Seu amigo bonachão, Sancho 

Pança, era mais realista quanto aos fatos, e apesar de viajarem juntos, sempre tentava mostrar 

a Dom Quixote, o quão ridículo estava sendo. No momento em que Dom Quixote encontrou 

os moinhos de vento, pensou que eram na verdade gigantes, e então a batalha começou em 

sua cabeça. Várias vezes o herói foi arremessado de volta pelas pás dos moinhos que 

movimentados pelas correntes de ar, ou massas de ar, o feriram, dando a Dom Quixote a 

certeza de que estava em batalha. Nesse momento foi perguntado à turma, qual dos dois (Dom 

Quixote ou Sancho Pança) estaria correto: Dom Quixote, com sua criatividade exacerbada, ou 

Sancho Pança, extremamente cético e realista. A resposta quase unânime foi Sancho Pança, 

pois era lógico, segundo eles, que Dom Quixote era louco. Então se lembrou de um seriado 

norte-americano que foi bastante assistido nas décadas de 60 e 70, em que integrantes de uma 

tripulação intergaláctica se comunicavam através de grandes distâncias, utilizando um 

pequeno aparelho. Perguntou-se aos alunos se havia celular àquela época, e todos 

responderam que não, corretamente, pois apesar de a Ciência já ter indícios de que aquela 

tecnologia era possível, ainda não a possuíam. É nesse ponto em que se pergunta: “Naquele 

momento da história da humanidade, o seriado Star Trek poderia ser interpretado como 

Sancho Pança ou Dom Quixote no conto espanhol?”. Novamente as respostas quase que 

unânimes, concluindo que à época essa tecnologia era tida como “louca” pela maioria das 

pessoas que assistissem ao programa, e, no entanto, cerca de 20 anos mais tarde, teríamos a 

elaboração do primeiro aparelho de comunicação móvel no mundo no início dos anos 80. 

Novamente, fez-se a pergunta sobre qual dos dois personagens literários estaria correto. Dessa 

vez, não houve unanimidade. Alguns disseram Sancho Pança, outros, Dom Quixote e outros 
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se abstiveram, pois aparentemente ainda estavam refletindo sobre o assunto. Foi então exibido 

um desenho retirado da internet em que se consegue mostrar esse evento com os moinhos de 

vento e Dom Quixote. 

 

 

 

 

Logo, conclui-se que a energia eólica necessária para movimentar as pás dos moinhos é 

consideravelmente relevante. Levanta-se a questão: “Poderíamos utilizar ou transformar essa 

energia a nosso favor?”. Os alunos começam a criar suas hipóteses. E após algum tempo, 

levanta-se a possibilidade de transformar a energia eólica em energia para nossas casas, ou 

seja, em energia elétrica. Esse conceito é bastante importante, pois levanta o ponto da 

“volatilidade” das energias, ou seja, as energias são mutáveis e não rígidas e intransferíveis. 

Basta se utilizar de processos adequados para tirar um maior proveito dessa questão. Lembra-

se que mais à frente haverá um vídeo sobre como é possível produzir essa mudança da energia 

eólica em elétrica. 

Figura 1 – Massas de ar. Fonte:  

http://www.frasesparafacebook.

info/imagens/ventos-4a1678.jpg 

Figura 2 – Dom Quixote e os moinhos 

de vento. Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia 
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Para concluir a discussão sobre Dom Quixote, apresenta-se aos alunos a música que 

leva o nome do herói literário, de composição de César Camargo Mariano & Lula Barbosa, 

interpretada pela cantora Maria Rita. A letra da canção encontra-se no Anexo IV. 

Na terceira etapa, iniciamos a discussão sobre a formação dos ventos. A diferença 

entre ventos locais e globais. Utiliza-se um exemplo de ventos locais que é um facilitador por 

ser bastante presente no cotidiano de famílias que vivem na região costeira (Niterói e 

adjacências), que é a praia. Apesar de o conceito de quente ou frio ser bastante superficial, 

foram escolhidos esses termos por se tratar de uma linguagem um pouco mais coloquial para 

explicar os fenômenos, mesmo sabendo que ainda assim a linguagem científica continuou 

presente. Na Figura 3 fica evidente a transição de ar quente e ar frio. Durante o dia a areia 

permanece com uma temperatura maior do que a da água, logo, o ar que permanecerá acima 

da mesma, será o ar mais “quente”. Porém o ar “frio” é mais denso ou “pesado”, 

consequentemente, o movimento das massas de ar será no sentido do mais denso para o 

menos denso, ou do mais “pesado” para o mais “leve”. Por isso, de dia se sente a brisa 

marítima, que é exatamente esse deslocamento do ar mais frio ocupando o espaço do ar mais 

quente, que por sua vez é mais leve e sobe. De noite, a situação se inverte, pois a areia que 

recebeu calor durante o dia agora cede calor para a água, tornando-a o “corpo quente”. Assim, 

a presença da massa de ar acima da água do mar será quente, diferente da situação ocorrida de 

dia. E por sua vez, acima da areia se tem a massa de ar frio. O sentido do fluxo de massa de ar 

será da areia para o mar. Uma discussão interessante inicialmente à apresentação e debate 

desses deslocamentos das massas de ar, é pedir aos alunos para tentarem explicar porque a 

água do mar de dia, é bastante fria e à noite, o contrário, ela se torna quente. Dessa maneira 

pode-se utilizar as concepções prévias dos alunos para iniciar o debate tornando a aula mais 

produtiva e participativa. 

  

Figura 3: Esquema da transição das massas de ar. Fonte: 

http://www.sobiologia.com.br/figuras/Ar/brisa.gif 
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Consequentemente, conclui-se que os ventos locais se dão através de aquecimentos 

desiguais da crosta terrestre, como no exemplo da praia. 

Os ventos globais são ventos que ocorrem nas camadas mais superiores da atmosfera, 

assim, trafegam distâncias maiores (entre continentes e oceanos). 

Apesar de não ter sido discutido o conceito de energia cinética, se toma o conceito de 

energia como uma relação de fluidez, ora associado ao movimento das massas de ar, ora à 

energia elétrica das casas. Após discutir durante bastante tempo sobre os ventos, e perceber 

que esse movimento das massas de ar possui bastante energia, se aprofundou a ideia de 

transformar a energia possuída pelos ventos em energia favorável e bastante utilizada nas 

casas, que os alunos rapidamente concluíram ser a energia elétrica. O equipamento 

responsável por fazer essa troca, se chama aerogerador. Em seguida foi passado um vídeo 

(https://www.dropbox.com/s/rxm8b2q9zhq98us/P_Aula_e_Videos-MONOGRAFIA.rar) 

sobre o assunto. Nesse vídeo, os alunos puderam entender como os aerogeradores trabalham, 

aproveitando o movimento que as massas de ar produzem em contato com as hélices do 

equipamento, que possui suas engrenagens internas e consequentemente consegue aproveitar 

essa energia mecânica como energia cinética. No Brasil a presença de aerogeradores ainda é 

muito pequena, se tomarmos o potencial litorâneo que o país possui. Em média uma usina 

hidroelétrica, leva em torno de cinco anos para ser produzida e operada; já um aerogerador 

leva em torno de seis meses para ser produzido e operado. É interessante ressaltar aos alunos a 

mínima agressão ao meio-ambiente que uma usina eólica produz. Em contrapartida, uma 

usina hidroelétrica agride com maior intensidade o meio ambiente, por ser necessário “alagar” 

a faixa do rio onde são instaladas as turbinas para geração de energia elétrica. Nesse contexto, 

caso haja tempo, é possível voltar a esse assunto posteriormente sobre quais são as diferenças 

entre usinas eólicas e hidroelétricas, os pontos positivos e negativos, e desse balanço concluir 

qual a mais efetiva, lembrando sempre que não se deve apenas levar o fator econômico em 

consideração, sobretudo atualmente; o fator risco e energia renovável (ou energia limpa) 

também deve ser ressaltado quando houver esse debate. Como no caso, não houve essa 

possibilidade, levantou-se essa discussão de uma maneira bem superficial e rápida por não 

haver tanto tempo. Porém, deve ser lembrada a importância da baixa agressão ao meio 

ambiente das usinas eólicas. 

A discussão sobre os ventos foi retomada, para levantar os fenômenos agressivos 

presentes na natureza. Os furacões e tornados estão presentes em alguns pontos do globo 

terrestre, onde temos condições e situações adequadas a ocorrer esses tipos de manifestações 

da natureza. Os tornados ocorrem tipicamente nos continentes e são formados pelo encontro 
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de massa de ar à temperatura baixa com massa de ar à temperatura mais alta e instável, 

formando assim uma tempestade. Já os furacões e tufões são ciclones formados no centro de 

áreas com baixa pressão atmosférica. 

Após as disposições anteriores, iniciou-se a parte prática de confecção de um 

experimento e a demonstração de outro. As Figuras 4 e 5 mostram respectivamente o cata-

vento e o foguete-balão. Para a produção do primeiro, foram necessários papel cartolina 

previamente cortado nas medidas, palito de madeira (palitos para churrasco) e tachinhas. Com 

o procedimento correto, utilizando o passo-a-passo, se produz um cata-vento para cada aluno 

de maneira a terem um produto da aula transcorrida. Já o foguete-balão é uma demonstração 

de como a energia da massa de ar em movimento pode ser aproveitada de várias maneiras. 

Como o ar é lançado para trás, o balão é lançado para frente, pelo par ação-reação. 

Ao fim das disposições os alunos responderam uma avaliação de caráter qualitativo 

(Apêndice I), de maneira a permitir o docente avaliar o trabalho, e saber se os alunos podem 

reconhecer a presença da energia eólica no cotidiano e a maneira como se pode aproveitar 

essa energia que pode ser modificada em outros tipos de energia, como a elétrica, no caso dos 

aerogeradores ou mecânica, no caso dos moinhos. 

 

 

 Figura 4: Cata-vento. Fonte: 

http://www.ecolegal.com.br/assetma

nager/assets/catavento.jpg 

Figura 5: Foguete-balão. 

Fonte: 

http://blogs.estadao.com.br/estadinh

o/2010/05/15/foguete-de-balao/ 
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5 RESULTADOS 

A proposta de ensino foi produzida juntamente com os alunos e professoras regentes 

do IEPIC, como parte integrante do ensino por projetos já em andamento na escola sob a 

supervisão da coordenadora do EF I. A ideia original foi promover além da 

interdisciplinaridade da Física com a Literatura, contribuir para a formação de uma AC mais 

próxima da realidade dos alunos. 

Durante a atividade, foi possível notar uma grande predisposição dos alunos em 

participar da atividade de maneira ativa e questionadora, interrompendo sempre que possuíam 

uma dúvida ou alguma discussão pertinente a ser ressaltada. 

O fato de trabalhar as Ciências em conjunto com a Literatura foi uma tarefa 

interessante, inovadora, transformadora e contribuinte para a formação inicial no curso de 

Física, pois, mostra que a contextualização dos temas da Física pode ser tratada conforme a 

necessidade e predisposição do professor, que se permitindo no “inacabamento” (FREIRE, 

1996 p.50) abre um leque de possibilidades na interdisciplinaridade. O docente deve 

primeiramente entender que a Física, ou as Ciências de uma forma geral, é parte integrante de 

um grande movimento chamado Educação. Por vezes o cientista, ou pesquisador das Ciências, 

acredita que suas descobertas ou inovações devam ser julgadas apenas por outros cientistas 

(HURD, 1997, p. 408) sem se importar com a contribuição para a sociedade que suas ideias 

possam trazer, o que transpondo para a docência acaba por dificultar o entendimento dos 

alunos no sentido do “fazer Ciência”; acaba por afastar o aluno, que pode não compreender e 

consequentemente negar o próprio saber científico, por pensar que a disciplina não possui 

termos práticos em sua vida, sobretudo no seu cotidiano. 

Após a aplicação da atividade e das avaliações dos alunos, um questionário foi 

preparado para as professoras regentes com o intuito de saber se o objetivo da tarefa proposta 

inicialmente foi alcançado. Esse questionário foi respondido apenas por uma das professoras 

envolvidas, pois a segunda se aposentou e consequentemente se perdeu o contato. O 

questionário foi aplicado algumas semanas após a atividade com os alunos e se encontra no 

Apêndice II deste trabalho. As respostas da professora se encontram no Anexo V. 

É interessante ressaltar que a atividade manteve o debate aberto, a investigação e a 

lógica como ferramentas importantes na produção do conhecimento sobre ventos e energia 

eólica, utilizando conhecimentos prévios dos alunos e levando em consideração e cuidado as 
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concepções alternativas que foram trazidas à tona, anotando no quadro todas as palavras que 

os alunos considerassem novas e/ou que não soubessem os significados, para então serem 

trabalhadas. Desta forma foram utilizadas as dúvidas justamente como forma de 

problematizar as questões levantadas. Ao fim do debate, dois experimentos foram 

apresentados, sendo que destes, um foi produzido pelos próprios alunos, tendo como alvo o 

“produto final”, citado por Hernández e Ventura (1998, p. 63). O produto final da atividade 

foram os cataventos. 

A atividade se encerra, porém deixa em aberto novos horizontes a serem pautados 

pelos alunos juntamente com a professora. Apesar do nome “produto final” ter um caráter de 

término ou ruptura, ele na verdade deixa em aberto novas práticas a serem questionadas e 

discutidas. Nesse caso, a professora regente da turma traçou a meta de futuramente produzir 

uma fazenda eólica com produção de energia elétrica, em alusão a um dos vídeos assistidos 

por todos durante a projeção dos slides em Power Point no início da atividade. Esse projeto 

ainda não foi concretizado, mas evidencia o que Portes (2010) afirma sobre a continuidade 

dos projetos, assim: 

  

 

[...] Os projetos são processos contínuos que não podem ser reduzidos a uma lista de 

objetivos e etapas. Refletem uma concepção de conhecimento como produção 

coletiva, onde a experiência vivida e a produção cultural sistematizada se 

entrelaçam, dando significado às aprendizagens construídas. O trabalho deve ser 

considerado mais como uma ajuda, uma técnica, complementar, destinada a dar vida 

ao programa, a variar a sua apresentação no momento oportuno, a tornar mais 

atraente a apresentação e assimilação de muitas noções práticas. [...] (p. 8) 

 

 

Esse trabalho supera as expectativas sobre a contribuição para a formação inicial do 

possível futuro professor de Física. O ganho nos diversos ramos de crescimento e 

aprendizagem para o autor deste trabalho se sobrepõe a qualquer nível de produção de 

conhecimento em que se tenha trabalhado com todos os alunos das séries iniciais da EB no 

IEPIC. Um caráter não apenas acadêmico, mas uma consciência social importante na qual não 

se pode deixar de atrelar à futura tarefa docente. O simples fato de poder trabalhar Ciências, 

sobretudo a Física, já é por si só um engrandecimento inenarrável. A academia, os professores 

em atividade e os gestores da educação não devem esquecer as importâncias sociais de suas 

atividades, principalmente em se ressaltar das universidades e escolas públicas. A 

universidade apesar de não deixar isso claro durante suas disciplinas ao longo dos anos nos 

cursos acadêmicos, mas por si só, têm um compromisso com a comunidade de uma maneira 

geral, não só a acadêmica, muito elevado. 
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6 ANÁLISE DE DADOS 

Um fator interessante levantado pela professora em seu questionário (Anexo V) foi a 

participação dos alunos que “normalmente” não se mostram com tanto afinco nas aulas 

cotidianas. Utiliza-se o normalmente entre aspas, por entender que nenhum aluno deve ser 

ignorado ou simplesmente aceitar que o mesmo não seja ativo nas aulas de qualquer disciplina 

que seja. Respeitando a personalidade de cada aluno, não ser ativo não significa apenas 

utilizar a fala, mas sim ser parte realmente integrante e integrada daquele grupo que é sua 

turma. Como já discutido neste texto, o trabalho do professor também é motivacional, 

procurando saber os motivos, anseios e dúvidas dos alunos por algum comportamento não 

natural em sala, inclusive de baixa participação.  

Como um de nossos objetivos iniciais era democratizar o ensino de Ciências ao 

máximo de eficiência possível, leia-se, poder atingir de alguma forma a todos os alunos e 

consequentemente integrá-los à prática desenvolvida, receber a resposta da professora que os 

alunos que muitas vezes não eram participativos, o foram, é um indício que essa metodologia 

pode ser interessante se quer atingir essa meta. 

A professora também ressalta que o projeto-aula Energia Eólica que fez parte 

integrante do projeto da turma e que foi incentivado justamente pelas curiosidades das 

crianças previamente, pode ser aproveitado para sua prática futuramente. O interesse sobre o 

tema por parte dos alunos posteriormente à atividade também foi algo marcante no texto da 

professora. Pode-se atribuir este fato ao caráter investigativo da atividade de ensino por 

projetos. A pesquisa posterior à aula por parte dos alunos, não é situação comum nas aulas 

tradicionais. Geralmente, o aluno entende que aquele conhecimento será necessário apenas 

para uma próxima prova ou avaliação, e posterior a esta, aquele conhecimento já não é mais 

necessário, logo passível de esquecimento. Pelo que se pode perceber, isso não ocorre nessa 

nova metodologia. Não à toa, os alunos até planejaram o passo a passo de uma maquete de 

fazenda eólica, inclusive adquirindo os materiais necessários para a produção, porém não 

pode ter continuidade por falta de tempo. Acredita-se que esta proposta de ensino poderá ser 

trabalhada em outras turmas pela própria professora de forma autônoma devido ao 

aprendizado adquirido, conforme relatado pela professora A. Como o ensino por projetos 

intenciona o não término das atividades, encadeando um projeto em outro seguinte, acredita-

se que este trabalho também pode futuramente ser parte integrante de um projeto maior com 

oficinas para professores regentes. Dessa forma os próprios poderão criar seus projetos-aulas 
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adequados às necessidades de cada turma, e consequentemente, atingir um número maior de 

alunos nesse processo. Este poderá ser um trabalho mais abrangente para um futuro próximo. 

Por fim a professora trata uma possível melhora na motivação e participação dos 

alunos, afirmando que a atividade “refletiu melhora para todas as crianças envolvidas na 

aula”. Declarou também que se sentiu incentivada a promover mais aulas com esse caráter 

metodológico. Ou seja, refletiu sobre sua própria prática e acredita que o projeto-aula pode 

contribuir para o envolvimento dos alunos com sua aprendizagem e, consequentemente, para 

sua própria reflexão sobre futuras práticas. Logo, voltando à ideia de Freire, sobre o 

inacabamento, tendo em mente que professores não devem ser entendidos como vasos rígidos 

preenchidos completamente de conhecimentos, mas recipientes em sua forma mais bruta, 

durante sua confecção, maleável e suscetível a agentes externos de maneira a se moldar ao 

design mais adequado. 

A avaliação dos alunos foi preparada para: priorizar as relações de energia em 

transferência ou movimento e como podemos utilizar essa energia em benefício da sociedade; 

qual a relação da energia eólica com os outros tipos de energia; uma discussão de Ciências, 

com o texto de Miguel de Cervantes sobre o personagem Dom Quixote previamente 

trabalhado pela professora; utilizar as palavras mais repetidas e importantes durante o projeto-

aula; estimular a criatividade, a partir do espaço livre para o aluno desenhar o que mais lhe 

chamou atenção ou o que achou interessante durante os debates. Um dos alunos relaciona a 

discussão sobre furacões que se teve no projeto aula com a produtora musical furacão dois 

mil. Ou seja, utiliza um conhecimento prévio para associar a discussão que o autor traz para a 

turma. 

A transposição das ideias lógicas e do raciocínio científico para a escrita nas 

avaliações foi um fator de grande dificuldade para muitos alunos, conforme foi constatado 

durante o desenvolvimento das respostas. A atuação das professoras, estagiárias, orientadora 

deste projeto e do licenciando contribuíram no processo de construção do raciocínio dos 

alunos e na transformação desse raciocínio em escrita. Muitos alunos transpareceram suas 

dificuldades na leitura das questões e transcrição de suas ideias para o papel. 

Um problema foi enfrentado no fim da avaliação quando uma das professoras 

entendeu que deveria corrigir as palavras cruzadas com os alunos, o que acabou por eliminar a 

possibilidade de uma análise mais profunda sobre esta parte da avaliação, pois que deveriam 

ser respondidas pelos alunos, mesmo que com alguma ajuda na construção do raciocínio, 
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porém, o fato de receberem as respostas sem a dificuldade da tentativa por conta própria essa 

tarefa foi pouco eficiente na produção da aprendizagem dos alunos. 

É possível perceber, através de algumas respostas dos alunos que se encontram no 

Anexo VI, que o objetivo inicial em ressaltar o caráter de mudança associando as diversas 

formas de energias como, por exemplo, a energia eólica em energia mecânica no giro das pás 

dos aerogeradores, pode ser constatada. De modo inverso, se pode citar o ventilador, um 

objeto comum na vida dos alunos, que processa a energia elétrica, que poderia ser advinda da 

energia eólica, em energia mecânica de movimento das partículas de ar. Essa compreensão da 

fluidez das energias, não no sentido do fluido, mas da troca entre partículas, corpos ou 

objetos. 

A relação entre a Ciência e a Literatura pode ser percebida ao discutirem sobre como 

no episódio dos moinhos de vento de Dom Quixote, ocorre a batalha do personagem e os 

gigantes. Um ponto alto dos debates acontece quando foi questionado aos alunos quem estaria 

correto, Dom Quixote que acreditava nos moinhos de ventos como gigantes, ou seu escudeiro 

que observa a luta e tenta convencer seu cavaleiro que são apenas moinhos. Inicialmente, a 

maioria dos alunos acredita que Sancho Pança está correto com sua visão lógica da situação. 

Porém após a discussão da existência dos celulares e sua relação com a série Startrek, 

puderam perceber que a criatividade pode ser tida como loucura, caso as mentes da época não 

estejam preparadas. Na história da Ciência temos inúmeros casos como este. Após serem 

levantadas essas questões, novamente foi feita a pergunta, e os alunos ficaram divididos, e 

entenderam dessa maneira que ambos podiam estar corretos e que cada um possuía um 

argumento e visão para tal. Sancho Pança e sua interpretação lógica e ceticismo de eventos, e, 

em contrapartida, Dom Quixote com sua criatividade e visão além das amarras do senso 

comum à época. 

Apesar de pouco convencional, pode-se perceber em uma das avaliações a referência 

ao “furacão dois mil” por um aluno. Em uma primeira análise, pode-se pensar que o desenho 

não tem relação com o projeto-aula apresentado, porém, se deve ressaltar a visão do aluno 

quanto ao debatido anteriormente em sala de aula. Na sua concepção o tema discutido pela 

turma sobre os furacões possui relação com sua vivência através do desenho. Assim, utiliza-se 

o conhecido para expandir ao desconhecido.  

Em outra avaliação percebe-se o desenho dos fluxos de ar quente e frio tratado na aula 

sobre a diferença de temperatura que ocorre nas praias. O desenho pode não estar 

completamente correto, porém, a ideia geral de relacionar a diferença entre o ar quente e o 
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frio em sua análise, mostra que o aluno já consegue entender que há um movimento de 

partículas que depende de suas respectivas temperaturas. Como o objetivo deste trabalho não 

é quantitativo, mas qualitativo, pode-se entender que este aluno consegue relacionar a 

interdependência da temperatura da areia e do mar com as massas de ar localizadas 

respectivamente acima de cada uma e o fluxo de ar, ou vento, criado por essas diferenças de 

pressão entre áreas de baixa pressão com áreas de alta pressão. Em se tratando de alunos do 4º 

e 5º anos do EF I, trata-se de um avanço significativo no objetivo de se atingir a AC nesses 

alunos. 

Outro desenho que chamou a atenção deste trabalho foi o catavento feito por um 

aluno. Como uma das ideias iniciais, e que obedece às ideias de Hernández e Ventura sobre 

projetos de trabalho é a de utilizar um produto final. Consideramos que o produto final deste 

trabalho poderia ser um catavento, o que posteriormente foi confirmado e produzido por cada 

aluno. Isto leva a crer que a proposta apresentou adesão expressiva por parte do alunado. 

Como proposta para um trabalho futuro, oficinas de Ciências podem ser oferecidas aos 

professores regentes semestralmente, o que possibilitaria uma maior autonomia no trabalho 

dos mesmos e consequentemente uma melhora nas atividades escolares. A defasagem na 

formação das professoras das séries iniciais em conteúdos de Ciências, que tratamos 

anteriormente neste texto, pode ser o incentivo inicial para que haja um número razoável 

desses profissionais participantes das oficinas. 

A evolução, tanto dos alunos quanto das professoras, em vários aspectos pode ser 

percebida. O estímulo a alunos que cotidianamente não eram ativos promove uma sensação de 

que este é um caminho interessante à democratização do ensino de Ciências. A utilização de 

situações diárias com interações sócio-científicas nas aulas também pode ser um fator 

facilitador na melhora do ensino aprendizagem. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos traçados no caminho de criar um cidadão crítico e reflexivo levam a crer 

que tratar da AC numa abordagem de ensino por projetos pode criar a consciência da 

importância da Ciência e sua presença no cotidiano. Um cidadão que reflete sobre seus 

direitos e deveres, mas não é alfabetizado cientificamente não pode ser considerado 

plenamente consciente, sobretudo em uma sociedade globalizada como se encontra 

atualmente. 

Inicialmente pode haver certa dificuldade e/ou rejeição para se trabalhar com Ciências 

nas séries iniciais, pois muitos argumentos, sobretudo matemáticos, ficam pouco coerentes 

para alunos que ainda não atingiram um nível avançado sobre equações. Apesar deste fato, 

presencia-se uma curiosidade nas crianças, que pode ser entendida como uma introdução à 

própria curiosidade de um cientista em sua pesquisa. 

A participação quase que unânime e interativa dos alunos deve ser o combustível para 

se trabalhar mais disciplinas científicas nas séries iniciais. Tal feedback deve ser o objetivo de 

professores, pois além de se tentar trabalhar suas respectivas disciplinas, o professor precisa 

ter um objetivo maior que passa pelo seu trabalho, que é a democratização do ensino no 

Brasil. Fica constatado neste trabalho que ao se objetivar essa mudança, a AC utilizando a 

metodologia de Ensino por Projetos é ferramenta poderosa que pode contribuir neste caminho 

de transformação e crescimento educacional e formativo. 

Novamente ressalta-se que não se objetiva em um trabalho de conclusão de curso 

resolver os problemas da Educação no Brasil, porém, os problemas existem e 

consequentemente suas soluções também. O trabalho dos professores e responsáveis pelo 

ensino deve ser realizado no intuito de eliminá-los não como um todo, e sim com pequenas 

soluções. Tudo isso sem perder de vista a existência das limitações claramente, mas sempre 

tentando resolvê-las como em uma maratona na qual se deve dar um passo de cada vez. 

O exemplo deixado nesse trabalho pode estimular a abordagem de conceitos físicos de 

forma interdisciplinar nas séries iniciais do EF, além de comprovar que a metodologia de 

Projetos de trabalho é eficaz para envolver alunos, professores regentes da EB, 

estagiários/licenciandos e pesquisadores em ensino da universidade em prol do embasamento 

científico de crianças que serão cidadãos alfabetizados cientificamente e mais conscientes das 

questões sociais em que as Ciências exercem um papel importante. 
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9 APÊNDICES 

9.1 Avaliação dos alunos: 

 

Nome:______________________________________ 

 

Utilize o que discutimos em sala para a realização desse trabalho. 

 

Como chamamos a energia ligada aos ventos?  

 

____________________________________________ 

 

Essa energia pode ser transformada? Em que outro tipo de energia? 

 

____________________________________________ 

 

Na história de Dom Quixote com os moinhos de vento, quem estava certo? Dom Quixote ou 

Sancho Pança? Por que? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________ 



 44 

 

 

Desenhe o que mais chamou sua atenção ao nosso debate ou o que entendeu da discussão de 

hoje. 
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9.2 QUESTIONÁRIO PARA AS PROFESSORAS 

 

 

 

Questionário reflexivo sobre o projeto-aula Energia Eólica 

 

O projeto-aula é uma metodologia aplicável nas aulas cotidianas?         

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Os alunos que mais participaram ativamente foram os que possuem os melhores rendimentos 

nas avaliações regulares? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Você pode aproveitar algo do projeto-aula? Caso sim, o que achou adequado para sua prática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Utilizou alguma discussão em sala posteriormente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Algum aluno se interessou em algum tema abordado? Se sim, como se deu a orientação para 

pesquisa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

O projeto aula refletiu em alguma melhora notável (que seja pequena) na 

motivação/participação de algum aluno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Há possibilidade de você aplicar essa atividade futuramente de forma autônoma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO I  

 Alguns exemplos dos conceitos pessoais, sociais e cognitivos que o estudante 

necessita adquirir, traduzidos do inglês pelo autor, incluem, segundo Hurd (1997, p. 412):  

●Saúde (biológica, comportamental, social, ambiental). 

●Bem-estar (Boa forma física e segurança, otimizando sistemas biológicos). 

●Conhecimento de si mesmo (natureza humana, identidade humana). 

●Meio-Ambiente (proteção ecológica e ambiental). 

●Sistemas de comunicação (fontes, processamento e utilização da informação). 

●Ciência (interações: tecnológica, social, e cultural). 

●Crescimento e Desenvolvimento (do nascimento à terceira idade). 

●Fatores de como aprender a aprender (aprendendo por si próprio, construindo capital 

humano, conhecendo processos). 

●Interações sociais humanas e colaborações na resolução de problemas civis. 

●Diversidade humana (individual, cultural e sistemas de valor). 

●Qualidade de vida (critérios, social, biológico, estético e elementos físicos). 

●Resolvendo problemas da vida real (tomada de decisões, pensamento prático, fazendo 

julgamentos, tomando ações). 

●Imagens da Ciência transformada (histórica, atual e futuras perspectivas). 

●Problemas sem solução na Ciência/Tecnologia (“a fronteira sem fim”). 

●Ciência contemporânea e políticas públicas. 

●Comida e agricultura (biotecnologia, engenharia genética). 

●Habilidades vivenciais (ajuste social e pessoal). 

●Saúde Pública (drogas ilegais, controle de pandemias, guerra contra o câncer, doenças 

sexualmente transmissíveis). 
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●Dinâmica do crescimento populacional (explosão populacional). 

●Diversidade em ecossistemas (espécies em extinção). 

●Energia (recursos e controles). 

●Problemas éticos, de valores morais e judiciais na Ciência/Tecnologia. 

●Participação nas atividades relacionadas à comunidade-ciência (reciclagem, transporte 

urbano, saneamento). 

●Continuidade genética em humanos, plantas e animais (biotecnologia). 

●Exploração dos mundos físicos e biológicos (cuidados, experimentos com a natureza, 

sistemas terrestres e mudanças globais). 

●Pesquisa estratégica em Ciência/Tecnologia na relação humana e questões sociais e a 

qualidade de vida. 

●Iniciação de programa de ações relacionado ao bem estar social e humano. 
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10.2 ANEXO II  

O que uma pessoa alfabetizada cientificamente necessita, traduzido do inglês pelo 

autor, segundo Hurd (1997, p. 413): 

●Distinguir experts de leigos. 

●Distinguir teoria de dogma, e informações sobre mito e folclore. Reconhecer que quase todo 

fato da vida de alguém foi influenciado de alguma forma pela Ciência/Tecnologia. 

●Saber que a Ciência em contextos sociais possui dimensões políticas, judiciais, étnicas e às 

vezes de interpretação moral.  

●Sentir as formas nas quais a pesquisa científica é feita e como suas descobertas são válidas.  

●Usar conhecimentos científicos onde apropriadamente fazem decisões sociais, formando 

julgamentos, resolvendo problemas e tomando atitudes.  

●Distinguir Ciência de Pseudociência como astrologia, charlatanismo, o oculto e superstição. 

●Reconhecer a natureza cumulativa da Ciência como uma “fronteira interminável”. 

●Reconhecer pesquisadores científicos como produtores de conhecimento e cidadãos como 

usuários do conhecimento científico.  

●Reconhecer lacunas, riscos, limites e probabilidades na tomada de decisões envolvendo 

conhecimento da Ciência ou Tecnologia. 

●Conhecer como analisar e processar informação para gerar conhecimento que estenda a fatos 

posteriores.  

●Reconhecer que conceitos científicos, leis e teorias não são rígidas, mas essencialmente têm 

uma qualidade orgânica; elas crescem e  se desenvolvem; o que é ensinado hoje pode não ter 

o mesmo sentido amanhã.  

●Saber que problemas científicos em contextos sociais e pessoais podem ter mais que uma 

resposta “certa”, especialmente problemas que envolvem ações éticas, judiciais e políticas. 

●Reconhecer quando uma relação de causa e efeito não pode ser traçada. Entender a 

importância da pesquisa para seu próprio bem como um produto de uma curiosidade 

científica.  
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●Reconhecer que nossa economia global é largamente influenciada pelos avanços científicos 

e tecnológicos. 

●Reconhecer quando problemas culturais, éticos e morais são envolvidos para resolver 

problemas científico-sociais. 

●Reconhecer quando alguém não tem informações suficientes para fazer uma decisão racional 

ou formar um julgamento confiável. 

●Distinguir evidência de propaganda, fato de ficção, sentido de sem sentido, e conhecimento 

de opinião. 

●Visões científicas – social e pessoal - problemas civis como necessitar de uma síntese de 

conhecimento de diferentes campos incluindo ciências naturais e sociais.  

●Reconhecer que há muito desconhecimento em um campo científico e que a descoberta mais 

significante pode ser anunciada amanhã. 

●Reconhecer que a alfabetização científica é um processo de aquisição, análise, síntese, 

codificação, avaliação e utilização de conquistas na ciência e tecnologia em contextos 

humanos e sociais. 

●Reconhecer relações simbióticas entre ciência e tecnologia e entre Ciência, Tecnologia e 

questões humanas. 

●Reconhecer a realidade diária de caminhos que a Ciência e a Tecnologia servem as 

capacidades adaptativas humanas e enriquece o capital do indivíduo. 

●Reconhecer que os problemas científico-sociais são geralmente resolvidos pela colaboração 

mais do que pelas ações individuais. 

●Reconhecer que soluções imediatas de problemas científico-sociais podem criar problemas 

relacionados posteriormente. 

●Reconhecer que soluções a curto e longo prazo para problemas podem não ter a mesma 

resposta. 
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10.3 ANEXO III  

 Objetivos de se ensinar Ciências, traduzidos do inglês pelo autor, de DeBoer (2000, p. 

591):  

1. Ensinar e aprender sobre a Ciência como uma força cultural no mundo contemporâneo. 

Ciência contempla um lugar no currículo com base em sua importância como parte de nossa 

herança intelectual. É uma grande parte da nossa experiência cultural que deve ser passada de 

geração em geração. Pelo menos desde a metade do século 19, os proponentes da ciência no 

currículo têm argumentado que uma bem informada, culta, indivíduo alfabetizado deve saber 

algo sobre a maneira como o mundo natural funciona, sobre o modo científico de pensar, e 

sobre o efeito da ciência na sociedade. Como um estudo cultural, é apropriado para ensinar 

tanto o desenvolvimento histórico das ideias científicas, bem como os entendimentos atuais 

da Ciência. 

2.  Preparação para o Mundo do Trabalho. 

Aulas de Ciências devem dar aos alunos os conhecimentos e habilidades que são úteis no 

mundo do trabalho e que irão melhorar suas perspectivas de emprego em longo prazo em um 

mundo onde a Ciência e a Tecnologia desempenham um papel tão grande. A Ciência pode 

proporcionar aos alunos uma consciência de carreiras potencialmente relacionadas com a 

Ciência e uma oportunidade para um estudo mais aprofundado, que pode levar a uma carreira 

como cientista. A ligação entre o estudo da Ciência e do emprego bem sucedido em áreas 

técnicas é um quesito que tem se concretizado frequentemente desde o século 19. 

3.  Ensinar e aprender que a Ciência tem aplicação direta na vida cotidiana. 

O conhecimento da forma como o mundo natural funciona é útil para a vida cotidiana. 

Conceitos e princípios da Ciência podem ser selecionados e ensinados de tal forma que os 

estudantes enxergam as aplicações da Ciência em sua vida diária. Uma compreensão de coisas 

como atrito, luz, eletricidade, calor, evaporação e condensação, nutrição de plantas, anatomia 

e fisiologia humana, a saúde e a doença, a fotossíntese, metabolismo e microbiologia, tudo 

contribui para uma experiência mais informada e inteligente com o mundo natural. Este tem 

sido um objetivo particular de ensino de ciências, pelo menos, desde os primeiros anos do 

século 20 e foi um marco da educação na Era Progressista. Isto não é para ser confundido com 



 52 

uma familiaridade com as aplicações tecnológicas, que também têm sido uma parte popular 

do ensino de ciências em vários momentos durante a nossa história. 

4.  Ensinar os alunos a serem cidadãos informados. 

A educação científica pode ajudar a desenvolver cidadãos informados que estão preparados 

para lidar de forma inteligente com as questões sociais relacionadas com a Ciência, a votar de 

forma responsável, e influenciar, quando necessário, as políticas relacionadas com o impacto 

da Ciência na sociedade. Perguntas sobre os alimentos geneticamente modificados, 

refrigeração sustentável, usinas nucleares, aquecimento global, água fluorada e conservação 

de energia nos confrontam todos os dias. Os cidadãos devem ter consciência dessas questões, 

a compreensão da forma como as decisões relativas a elas são feitas na sociedade, e as 

habilidades necessárias para investigá-las por conta própria, para que possam influenciar a 

política inteligente que a eles e suas comunidades afetam. O sucesso de uma sociedade 

democrática depende da participação dos cidadãos deste tipo. 

5.  Aprender sobre a Ciência como um modo particular de examinar o mundo natural. 

A Ciência é uma forma particular de olhar para o mundo natural. Os alunos devem ser 

introduzidos para esta maneira de pensar e aprender a usá-lo eles mesmos, uma vez que é um 

desses importantes meios de geração de conhecimento do nosso mundo. Os alunos também 

devem ser capazes de reconhecer quando os métodos da Ciência são usados corretamente por 

outros e quando eles não são. A validade dos dados, a natureza das provas, a objetividade e a 

parcialidade, hesitação e incerteza e os pressupostos de regularidade e de unidade no mundo 

natural são conceitos importantes para os alunos a ter em conta. Ao mesmo tempo, os alunos 

precisam reconhecer os limites da Ciência e do poder de outras formas de pensar que também 

são funcionais no mundo. Há aspectos emocionais e espirituais para a nossa existência que 

estão fora do domínio da Ciência, e a linha entre estes e a natureza do pensamento científico 

precisa ser desenhado de modo que os alunos possam compreender mais plenamente o que é 

Ciência e o que não é. 

6.  Compreender relatórios e discussões da Ciência que aparecem na mídia popular. 

A educação científica deve desenvolver cidadãos que sejam capazes de acompanhar 

criticamente relatórios e discussões sobre a Ciência que aparecem na mídia e que podem 

participar em conversas sobre ciência e questões relacionadas com a Ciência que fazem parte 

da sua experiência diária. Os indivíduos devem ser capazes de ler e compreender as causas 
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das descobertas científicas, acompanhando as discussões que têm a ver com a ética da Ciência 

e comunicar uns com os outros sobre o que foi lido ou ouvido. Os princípios democráticos 

exigem que todos tenham uma oportunidade razoável para desenvolver o conhecimento, as 

habilidades intelectuais e interesse para se manter informado e oferecer opiniões sobre estas 

questões quando necessário. 

7. Aprendendo Sobre Ciência para seu apelo estético. 

O mundo natural tem um forte apelo estético e conhecimento do que pode oferecer uma 

grande quantidade de satisfação pessoa às pessoas. Os alunos devem ser apresentados a um 

estudo da história natural, para que eles possam desenvolver uma apreciação para a grande 

variedade de plantas e animais, os meandros fascinantes do comportamento animal, a beleza 

natural encontrada em formações geológicas e os mistérios detidos pelo mar e céu. Aulas de 

Ciências podem oferecer experiência direta com esses fenômenos da natureza com 

considerações estéticas em mente. No século 19, quando os estudos naturalistas eram mais 

comuns do que são hoje, o ensino da Ciência foi frequentemente justificado com base em sua 

busca da verdade e da beleza na natureza. 

8. Preparando Cidadãos que simpatizam com Ciência. 

A educação científica deve avançar no campo da própria ciência, preparando uma cidadania 

que tem uma atitude simpática para com a ciência e uma vontade de fazer uso de 

conhecimentos científicos. Este objetivo apareceu mais proeminente logo após a Segunda 

Guerra Mundial, em resposta a uma atitude crescente anticientífica no país. A fé do século 19 

no progresso humano e na Ciência como uma força motriz por trás que o progresso começou 

a dar lugar a dúvidas sobre a Ciência como uma força puramente beneficente. Esta meta é 

baseada na suposição de que a Ciência é, em geral, uma força para o bem, e que a consciência 

da Ciência e os métodos da Ciência vão levar a uma valorização da Ciência por parte dos 

alunos. 

9.  Compreender a Natureza e Importância da Tecnologia e da Relação Entre Tecnologia e 

Ciência. 

Devido à importância prática da tecnologia no mundo e por causa da estreita relação que a 

Tecnologia tem tido para a Ciência, a educação científica deve incluir uma discussão sobre a 

natureza da Tecnologia e da interdependência da Ciência e da Tecnologia, e deve incluir a 

prática nas habilidades necessárias para planejar, executar e avaliar projetos tecnológicos. A 
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Tecnologia é uma parte legítima do currículo de ciências, porque o assunto trata do mundo 

físico, design tecnológico depende de princípios científicos e se assemelha aos métodos de 

investigação científica, bem como o estudo de Tecnologia tem o potencial de ser mais 

imediatamente interessante e motivador para os alunos, uma vez que lida com objetos 

concretos de sua experiência cotidiana. A Tecnologia tem sido intimamente ligada com o 

ensino da Ciência ao longo de nossa história educacional, mas seu papel no currículo de 

ciências tem sido um tanto incerto. Durante a primeira metade do século 20, o ensino da 

Ciência, muitas vezes foi focado em aplicações tecnológicas. No final dos anos 1950, houve 

um esforço conjunto para se afastar do ensino sobre a tecnologia, para ensinar os princípios da 

ciência. Somente nas últimas décadas que a integração explícita da Ciência com a Tecnologia 

adquiriu tal importância entre os educadores de ciências. 
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10.4 - ANEXO IV  

 Letra da música Dom Quixote (Intérprete: Maria Rita; Composição: César Camargo 

Mariano & Lula Barbosa) 

Cavaleiro andante estrela marginal 

Sobre o Rocinante escravo de metal 

Um acorde rasga o céu 

Raio negro a cavalgar o som 

E cavalgar sozinho... e cavalgar 

Viverá pra sempre em nosso coração 

O moinho vento nova geração 

Um menino vai crescer 

Procurando em cada olhar o amor 

E caminhar, sozinho... e caminhar 

Tanta gente se esconde do sonho com medo de sofrer 

Tanta gente se esquece que é preciso viver 

Combater moinhos, caminhar entre o medo e o prazer 

Somos todos na vida, qualquer um de nós 

Vilões e heróis, vilões e heróis 

E seja onde for, qualquer lugar 

Levar a luz que te conduz 

Jamais abandonar o dom que te seduz 

E seja onde for, qualquer lugar 

Levar a luz que te conduz 

Jamais abandonar o dom que te seduz 
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10.5 – ANEXO V 

Questionário respondido pela Prof.ª A 
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10.6 – ANEXO VI  

Algumas avaliações dos alunos 
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