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RESUMO 

 

Neste trabalho buscamos compreender como se dá o ensino de Física na 
formação de professores em nível médio, o Curso Normal (CN), e sua relação com a 
disciplina de Ciências do Ensino Fundamental I. Percebendo o distanciamento entre 
os dois níveis de ensino, propomos estratégias de reaproximação levando em 
consideração as dificuldades e peculiaridades de cada um. Após analisar o currículo 
mínimo de Física do CN e as diretrizes para a disciplina Ciências do Ensino 
Fundamental I contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), visitamos uma 
turma de normalistas do 3º ano de uma escola estadual no interior do RJ e, por meio 
de um questionário, coletamos dados sobre suas principais dificuldades com as 
duas disciplinas. Em seguida, apresentamos duas sequências didáticas sobre um 
dos temas comuns às duas disciplinas: luz. Essas sequências didáticas seriam 
inicialmente aplicadas com os/as normalistas e eles/elas aplicariam com estudantes 
dos 3º e 5º anos do Ensino Fundamental I. Ao final, concluímos que embora a 
estrutura do CN não seja ainda a ideal, o trabalho que o professor de Física desse 
segmento desenvolve é crucial para a ação futura dos/das normalistas como 
professores nas salas de aula do Ensino Fundamental I. 
 

Palavras- chave: Curso Normal, Ensino Fundamental I, Ensino de Física, disciplina 
Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

ABSTRACT 

 

In this work we seek to understand how the teaching of Physics takes place 
in Teachers Training Course in High School Level (TTC-HS), and its relationship with 
the subject of Science in Elementary School. Realizing the distance between the two 
teaching levels, we propose strategies of reconnection taking into account the 
difficulties and peculiarities of each one. After analyzing the TTC-HS’s Physics 
minimum curriculum and the guidelines for Science of the Elementary School in the 
National Common Curriculum Base (NCCB), we visited a class of third year of the 
TTC-HS course and, through a questionnaire, collected data on their main difficulties 
in teaching. Then, we propose two didactic sequences on one of the common 
themes to both kinds of subjects: light. These didactic sequences would initially be 
applied to the TTC-HS students who would apply them to students from the 3rd and 
5th years of Elementary School. In the end, we conclude that although the structure 
of the TTC-HS Course is not ideal yet, the work that the Physics teacher of this 
segment develops is crucial for the future action of the TTC-HS students as teachers 
in the Elementary School classrooms. 

 

Keywords:  TTC-HS Course, Elementary School, Physics Teaching, Sciences
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1. INTRODUÇÃO 

 

Percebemos nas pessoas adultas, de modo geral, um distanciamento com 

relação às coisas científicas e tecnológicas. Embora a sociedade se utilize cada vez 

mais da ciência e da tecnologia no seu cotidiano, há uma crença de que seu 

entendimento é só para aqueles que são muito inteligentes. Na fase da infância, 

notamos o fenômeno oposto. Crianças são naturalmente curiosas, querem 

simplesmente entender o “porquê” das coisas. O que acontece entre a infância e a 

idade adulta que acarreta essa mudança tão brusca de comportamento? Uma das 

respostas pode estar na sala de aula. 

Lidando com estudantes do Ensino Médio, percebemos que estes já chegam 

no primeiro ano com a ideia de que as matérias de Física e Química, por exemplo, 

são muito difíceis e chatas. Eles já estão distantes da Ciência e precisam ser 

reaproximados. Professores do Ensino Fundamental que já possuem esse tipo de 

pensamento e não se sentem seguros e confiantes para ensinar conteúdos 

científicos acabam transmitindo aos estudantes o mesmo sentimento de insegurança 

que têm. Isso é um problema da formação de professores. 

No Brasil é determinado pela LDB (BRASIL, 1996) que a formação mínima 

de professores para atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I pode 

ser feita em nível médio através do Curso Normal (CN). Nos anos iniciais, um único 

professor é responsável pelo ensino e aprendizagem de todas as disciplinas. Temos, 

por exemplo, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018) no Ensino Fundamental I: 

Língua Portuguesa, Artes, Matemática, Ciências, Geografia, História e Ensino 

Religioso. Desta forma, a formação de professores em nível médio deve ser o mais 

abrangente possível, garantindo conhecimento nas diversas áreas de aprendizado 

citadas anteriormente.  

Assim como outros segmentos do sistema educacional, o CN também 

apresenta as suas dificuldades. Sobre o ensino de Ciências, Huguenin et al (2009) 

relatam alguns problemas com a disciplina de Física nessa modalidade do Ensino 

Médio. Em um curso de extensão para normalistas e professores do Fundamental I 

em atuação, os autores constataram que além de dificuldade em relacionar 

conteúdos de Física com os conteúdos da disciplina de Ciências do Ensino 

Fundamental I, a maioria dos participantes do curso tinham, em um primeiro 

momento, concepções cientificamente equivocadas acerca de fenômenos naturais 
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que deveriam ensinar. Ainda sobre a formação nas disciplinas de ciências, ex- 

alunos de um CN no estado do Paraná relataram a Neumann e Strieder (2018, p. 

127) que: “a carga horária insuficiente, metodologias inadequadas e falta de 

atividades práticas são aspectos negativos na formação para o ensino de Ciências”, 

contando ainda com a afirmação de um dos entrevistados de que: “o ensino nessa 

área contribuiu pouco para sua formação”. As dificuldades apontadas não são 

exclusividade de um estado ou outro, são recorrentes em todo o país e demonstram 

a necessidade de reformulações tanto no currículo, quanto na estrutura do próprio 

curso. Além de alternativas para sanar os problemas destacados, a reformulação do 

currículo se faz necessária para que, mediante os avanços tecnológicos e científicos 

experimentados pela sociedade, o ensino nas escolas se mantenha atual. 

No Estado do Rio de Janeiro, a última reformulação no currículo mínimo de 

Física do CN foi feita em 2013 (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013). A equipe 

responsável pela elaboração do documento foi composta por professores da rede 

estadual atuantes na modalidade normal com a coordenação de professores de 

universidades públicas do estado. A reformulação mais recente no curso foi feita em 

2015 por meio da resolução SEEDUC n° 5.330 (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2015), onde ficou instituído que o CN teria duração de 3 anos e que a disciplina de 

Física seria ministrada nos 1° e 3° anos de formação, com carga horária total de 160 

horas. Como um dos objetivos do CN é formar profissionais para atuarem nos anos 

iniciais do Fundamental e na Educação Infantil, é importante que os currículos 

possuam concordância. Sendo a BNCC (BRASIL, 2018) o documento norteador 

para a elaboração dos currículos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, 

em nosso trabalho nos questionamos: como estão incluídos na BNCC do Ensino 

Fundamental I os conteúdos de Física na disciplina Ciências e como esses 

conteúdos são/podem ser trabalhados por normalistas e professores; e como o CN 

tem formado professores para trabalhar com esses conteúdos de Física na disciplina 

Ciências?  

A fim de investigar mais de perto e compreender como se dá o ensino de 

Física no CN, visitamos a turma do 3° ano do Colégio Estadual Sérvulo Mello em 

Silva Jardim, interior do Estado do Rio de Janeiro. Por meio de um questionário 

online conhecemos as concepções que os/as normalistas têm a respeito do curso 

em si, das aulas de Física do CN e das aulas de Ciências do Fundamental I. Nos 

concentramos em trabalhar com um dos temas que é comum ao currículo mínimo do 
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CN e à BNCC do Ensino Fundamental I e em que os/as normalistas demonstraram 

dificuldade, a luz. Analisamos como esse tema é destrinchado e explorado na BNCC 

de modo que a aprendizagem planejada seja gradativa ao longo dos 5 anos de 

formação inicial, e como no currículo mínimo do CN é reduzido ao estudo em um 

bimestre no 3º ano. A partir disso, elaboramos sequências didáticas que reunissem 

elementos do conteúdo do CN que poderiam ser explorados no Fundamental I. 

Nossa intenção era aplicá-las com os estudantes da turma do CN que visitamos e 

deixar que fizessem sugestões para aplicação desse material com os estudantes do 

Fundamental I, nos momentos de prática pedagógica, pois acreditamos que a 

reflexão sobre os conteúdos e em como aplicá-los nas suas próprias aulas seria um 

exercício muito enriquecedor para sua formação. Gostaríamos ainda de observar 

como os professores titulares das turmas do Fundamental I reagiriam às sugestões 

dos/das normalistas com relação à aplicação das sequências didáticas.  

Com o fechamento das escolas em decorrência da pandemia causada pelo 

Corona vírus, nosso planejamento foi reduzido, de forma que não conseguimos fazer 

a aplicação das aulas propostas. Desse modo, o que foi possível fazer está relatado 

e organizado nesse texto da seguinte forma: no capítulo 2 temos um breve histórico 

da implementação do CN e da sua relevância para a formação de professores no 

Brasil, uma análise do currículo mínimo de Física do CN e dos conteúdos de Física 

na BNCC do Ensino Fundamental I e metodologias de ensino propostas por outros 

autores para a disciplina Ciências do Fundamental I; no capítulo 3 apresentamos a 

metodologia que inclui o questionário que foi aplicado aos estudantes do 3° ano do 

CN, de onde coletamos os dados relevantes para elaboração das sequências 

didáticas, e nossas propostas de aulas para os estudantes do CN e dos 3° e 5º anos 

do Fundamental I; no capítulo 4 apresentamos os resultados obtidos através do 

questionário e nossa expectativa com relação às sequências didáticas, visto que não 

foi possível aplicá-las; por último, no capítulo 5 apresentamos nossas considerações 

finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 2.1 O Curso Normal e a Formação de Professores para o Ensino Fundamental I 

 

 A história do CN no Brasil tem início no ano de 1835 com a construção 

de uma escola desse tipo na cidade de Niterói, que encerrou suas atividades quatro 

anos após a abertura (OLIVEIRA; MARQUES; LIMA, 2016). No decorrer dos anos o 

mesmo aconteceu em outras províncias brasileiras, problemas como a falta de: 

espaço físico adequado; professores; e até de alunos foram algumas das causas 

que levaram ao encerramento dos cursos.  

Em 1879, através da Reforma Leôncio de Carvalho (BRASIL, 1879), o 

ensino foi reestruturado e aspectos como a organização das Escolas Normais, o 

currículo mínimo e a nomeação de docentes foram estabelecidos. No entanto, como 

o país enfrentou diversas fases políticas e econômicas como o fim da escravidão e 

do período imperial, o início da república, o golpe militar, foram necessárias muitas 

reformas e transformações no sistema de ensino para que as escolas pudessem se 

adequar às demandas (GABLER, 2016). Com a urgência de uma população mais 

informada, era necessário que o sistema educacional crescesse aumentando a 

demanda por docentes. 

Como desde a sua formação seu objetivo sempre foi formar professores 

para atuarem no ensino infantil e primário, a Escola Normal começou a ganhar força 

e se estabelecer ganhando até uma lei orgânica própria (BRASIL, 1946). 

Com a necessidade de modernizar e melhorar o sistema educacional o 

governo continuou criando leis, dentre elas destacamos a terceira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996), onde no Art. 62 é 

demonstrado o desejo da formação superior para os docentes, aceitando-se como 

formação mínima para atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, a 

oferecida pelo CN em nível médio. Essa aceitação é um ponto de vista realista da 

situação nacional; desta forma o governo brasileiro reconhece a necessidade do CN, 

dada a diversidade do país e desigualdade brasileira no que diz respeito à 

oportunidade de acesso ao ensino superior, mas deixa bem claro o desejo por parte 

dos legisladores de acompanhar o movimento internacional de que todos os 

professores atuantes sejam formados em instituições de ensino superior. 
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 De acordo com a LDBEN, cada segmento da educação tem diretrizes 

próprias para atender suas especificidades. Neste tópico separamos um momento 

para analisar os pareceres e resoluções que culminam nas diretrizes do CN em 

Nível Médio.  

 O primeiro documento organizado foi o parecer da Câmara do Ensino 

Superior (CES) 151/98 (BRASIL, 1998) com a finalidade de esclarecer dúvidas a 

respeito do parágrafo 4º do artigo 87 da LDBEN que afirma: “Até o fim da Década da 

Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço.” (BRASIL, 1996), que aparentemente está em 

desacordo com o Art. 62 da própria LDBEN. Essa “Década da Educação” passaria a 

vigorar em 20 de dezembro de 1997 e se encerraria em 19 de dezembro de 2007. 

Vale ressaltar que este parágrafo foi revogado em 2013 pela lei 12.796. O que ficou 

entendido é que o CN seria a formação mínima aceitável, não desejável, para a 

atuação do profissional e a limitação de um prazo para que em todos os níveis de 

ensino só atuem profissionais habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço. 

O próximo documento analisado foi o parecer da Câmara da Educação 

Básica (CEB) 01/99 (BRASIL, 1999) com o objetivo de propor diretrizes curriculares 

para a formação de professores na modalidade Normal, que deve atender a 

determinados requisitos para não trazer prejuízos à expansão da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental I. O documento discorre sobre a necessidade de fazer 

mudanças nos currículos de formação de professores para preparar esses 

profissionais para os novos desafios propostos pela LDBEN que afirma o seguinte: 

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 
rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e 
a comunidade. (BRASIL,1996, s/p) 
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Portanto, a formação em nível médio deve capacitar profissionais para 

atuarem dessa forma. Este parecer propõe princípios, sendo dez ao todo, para 

fundamentar as diretrizes do CN a fim de promover essa capacitação preocupada 

com a autonomia, solidariedade, capacidade de investigação e utilização de 

conhecimentos, procedimentos e recursos para a resolução de problemas 

cotidianos, avaliação crítica das escolhas feitas e panorama social. Esses princípios 

falam sobre a autonomia das escolas ao elaborarem e organizarem propostas 

pedagógicas, salientando que estas devem ser voltadas ao diálogo entre elementos 

da escola e da sociedade. Também tratam de a necessidade dessa formação 

respeitar a LDBEN no que diz respeito ao Ensino Médio prover suporte para a 

continuação dos estudos, sobre a duração da modalidade normal de ensino, dentre 

outros aspectos. 

A resolução do Conselho Nacional de Educação  CNE/CEB 02/99 (BRASIL, 

1999a) corrobora o parecer CEB 01/99  e institui as diretrizes curriculares nacionais 

para a formação de professores em nível médio na modalidade normal e resolve que 

o CN formará profissionais para atuarem como professores na Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental, atentando para as exigências próprias de 

grupos e comunidades específicas. O curso tem caráter profissional e, portanto, 

necessita de um ambiente institucional próprio, organizado e adequado à sua 

identidade. 

As propostas pedagógicas das escolas com oferta de CN devem preparar 

professores para se integrarem coletivamente, investigar e ajudar a solucionar 

problemas, desenvolver práticas educativas que respeitem e contemplem a 

diversidade de sujeitos e exercício da cidadania, capacidade de auto avaliar-se com 

relação aos caminhos escolhidos e percorridos ao longo da docência e comunicar-se 

através de linguagens tecnológicas. A estruturação dessas propostas deverá ser 

feita por áreas, ou núcleos curriculares que assegurem uma formação de 

compreensão à gestão pedagógica e se articulem por meio do diálogo. Devem 

garantir domínio sobre os conteúdos curriculares tendo como referências: a LDBEN, 

nos artigos 26, 27, 35 e 36; as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para a 

Educação Básica; e, também, conhecimento relacionado à filosofia, sociologia, 

história, psicologia, entre outros. A resolução institui uma carga horária mínima de 

3200 horas que podem ser divididas em 4 anos letivos, ou 3 anos de forma integral, 
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e diz que a formação básica do Ensino Médio deve ser assegurada na modalidade 

normal. 

Indica que as áreas curriculares ajudem no desenvolvimento de práticas que 

integrem os aspectos que constroem as identidades dos alunos e considerem suas 

realidades, tomando como objetos de análise tanto a escola, socialmente falando, 

quanto os alunos. 

Reafirma a LDBEN no que tange às funções do professor e, para tanto, 

institui carga horária mínima de 800 horas para a formação prática, deixando a cargo 

dos sistemas de ensino o estabelecimento da carga horária mínima para o exercício 

da docência na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I. 

Estabelece também avaliação dos cursos para assegurar o controle público sobre 

eles no que diz respeito às adequações pretendidas para essa modalidade de 

ensino. Por fim, reconhece a autonomia escolar para organizar propostas que visem 

preparar os docentes para atuação desejada, incluindo Educação de Jovens e 

Adultos, de comunidades indígenas e de pessoas com necessidades especiais. 

Outro documento analisado foi o parecer CEB 01/2003 (BRASIL, 2003a) que 

foi organizado a fim de esclarecer questões referentes aos professores já 

concursados e atuantes na Educação Infantil e Ensino Fundamental I de uma rede 

de ensino, mas que possuíam apenas diploma do Ensino Médio na modalidade 

normal e, alguns, diploma do ensino superior em áreas diversas como matemática, 

história, geografia, entre outras. Os questionamentos envolviam a necessidade de 

obter outro tipo de formação, como o Normal Superior ou Pedagogia, para continuar 

atuando. Mediante interpretação dos artigos 62 e 87 da LDBEN, o relator chega à 

conclusão que os profissionais portadores de diploma do CN Médio têm direito 

seguro quanto ao exercício da profissão dentro do especificado pela lei, ressaltando, 

porém, que a formação em Nível Superior é o desejável.  

Ainda em 2003, surgiram novos questionamentos acerca da permanência 

em atividade dos professores credenciados pela modalidade normal do ensino 

médio a partir de 2007, quando se encerraria a “Década da Educação” citada 

anteriormente. Isto levou a um outro parecer, o CEB 03/2003 (BRASIL, 2003b). 

Neste documento, chegam à conclusão de que a pessoa que possui um diploma de 

nível médio na modalidade Normal constitui-se como professora, ainda que não 

exerça atividade, e isso é um direito dela que não pode ser revogado. Fazem essa 

conclusão partindo da análise da LDBEN e da meta 10.3.10 do Plano Nacional de 
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Educação (PNE) vigente (BRASIL, 2001), ao discorrer que em lugares onde não 

seja viável ou possível, ainda, instituir a formação em nível superior para 

professores, deve-se estabelecer os CN de nível médio. Vivendo em uma realidade 

onde mais de 86 mil professores que atuam nas salas de aula não possuem nem 

mesmo a formação mínima para o exercício da docência, segundo o Censo escolar 

de 2001, não restavam dúvidas sobre a pertinência das escolas de CN. O voto do 

relator foi aprovado pela CEB tendo apenas um voto contrário. 

Do parecer citado acima, resultou a resolução CNE/CEB 01/2003 (BRASIL, 

2003c). Esta afirma que tratará dos direitos dos profissionais de educação formados 

na modalidade normal e institui que os sistemas de ensino devem incentivar os 

professores atuantes a realizarem programas de capacitação, salientando que a 

participação nestes é voluntária.  

O último documento normativo analisado é de caráter estadual. Sabendo 

que a LDBEN dá aos governos estaduais e municipais a tarefa de definir políticas 

educacionais e estabelecer normas para seus respectivos sistemas de ensino, a 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) fixa diretrizes para 

implantação da matriz curricular do CN por meio da resolução SEEDUC 5.330/2015 

(ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2015). 

Segundo essas diretrizes, o CN deve: ter duração de 3 anos letivos e hora 

aula de 50 minutos; assegurar constituição de valores, conhecimentos e 

competências necessárias à prática docente; constituir o currículo pela BNCC e 

pelas práticas docentes supervisionadas. Para atender a essas demandas, o 

currículo do CN possui componentes curriculares como matemática, história, 

biologia, língua portuguesa, entre outros; e disciplinas como sociologia da educação, 

psicologia da educação, política educacional e organização do sistema de ensino, 

entre outros. As cargas horárias variam muito: enquanto algumas disciplinas 

possuem carga horária de 40 horas em cada ano letivo, outras disciplinas possuem 

160 horas, ressaltando que a maioria das disciplinas não é ofertada em todos os 

anos de formação. 

Após conhecer parte do histórico da instituição do CN no Brasil, o papel de 

destaque que possui na formação de professores e como está legalmente 

organizado, nos deteremos em analisar seu funcionamento. Pensaremos sobre o 

ensino de Física nessa modalidade do Ensino Médio e como normalistas são 
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preparados para atuar nas salas de aula do Ensino Fundamental I, especificamente 

na disciplina Ciências. 

O CN é um curso do qual se exige muito, pois além de preparar um 

estudante profissionalmente, ainda tem o compromisso de preparar o mesmo 

estudante para dar continuidade na vida acadêmica por meio do ingresso em Nível 

Superior. Com relação à disciplina de Física, a principal reclamação é de que a 

carga horária determinada pela SEEDUC não é suficiente para que se aborde todos 

os temas exigidos no  Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos vestibulares 

que dão acesso às universidades, e muito menos para o desenvolvimento de um 

trabalho que proporcione aos estudantes meios de conectar esses conteúdos com 

os da disciplina de Ciências do Ensino Fundamental I.  

Além de necessária aos vestibulandos e aos professores de Ciências, 

sabemos que a aprendizagem de Física está intimamente relacionada com a 

transformação de indivíduos em cidadãos conscientes, pois o conhecimento 

científico e sua apropriação torna possível ao cidadão um olhar mais analítico da 

sociedade e de sua intervenção na natureza. De acordo com Neumann e Strieder 

(2018), a Escola é o espaço onde essa apropriação é feita de modo a responder as 

dúvidas e questionamentos da realidade de estudantes em geral, e o professor é o 

mediador do processo de aprendizagem que os ajuda a remodelar suas ideias e 

concepções iniciais. Isto se constitui em um desafio tanto para professores em 

atuação quanto para o CN pois, conforme Libâneo1 (2001, apud NEUMANN; 

STRIEDER, 2018):  

 
 

o professor precisa de uma formação que o possibilite adquirir uma cultura 
geral ampla, para que seja capaz de aprender a aprender, capacidade de 
comunicação clara e objetiva, agir de forma adequada em sala de aula e 
que saiba articular os recursos tecnológicos e as modernas mídias em suas 
aulas. (p.125) 
 
 

Para compreender se esse tipo de formação realmente acontece no CN, 

Neumann e Strieder (2018) conduziram entrevistas com ex-alunos do CN de um 

Colégio no Estado do Paraná. Um roteiro semiestruturado e questões abertas que 

permitissem aos entrevistados falar livremente foram os métodos utilizados. 

Questões envolvendo experiências significativas durante o período de formação, 

 
1 LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências educacionais e 
profissão docente. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
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aspectos positivos e negativos da formação para o ensino de Ciências, bem como 

sugestões para a disciplina que trata do Ensino de Ciências foram os tópicos 

destacados por elas. Relataram ainda que a maioria dos entrevistados afirmou que a 

disciplina de Metodologia de Ensino de Ciências foi importante para sua formação, 

mas outra parte declarou não se sentir preparada para exercer a docência. Os 

principais apontamentos dos entrevistados ao final do processo foram falta de: 

planejamento dos conteúdos; metodologias diversificadas e atividades práticas; um 

laboratório de Ciências e de material pedagógico; criatividade dos professores; e da 

conexão entre teoria e prática. Como as próprias autoras constataram, nenhum 

desses pontos é novidade no cenário da educação brasileira onde os mesmos tipos 

de reclamações são feitos por uma geração de normalistas após a outra. 

Embora a Escola seja o espaço formal de aprendizagem, os indivíduos não 

chegam até ela vazios e sedentos por serem preenchidos pelo conhecimento 

científico. Frequentemente os professores se deparam com concepções alternativas 

às científicas. Essas concepções são a forma particular que cada um tem de 

enxergar o mundo e o que está ao seu redor, desenvolvendo uma maneira própria 

de explicar os fenômenos que observa. Parte do trabalho dos professores é fazer 

com que os estudantes abracem as concepções científicas em detrimento das 

alternativas sem que estas se transformem em uma barreira para a aprendizagem. 

Que essas concepções estejam entre os educandos é natural, o perigo é que elas 

estejam entre professores dos anos iniciais do Fundamental e sejam replicadas nas 

aulas. Por isso o estudo e aprendizagem da Física é tão importante para 

normalistas. 

Sobre o problema das concepções alternativas, Huguenin et al (2009) 

relatam a experiência com um curso de extensão voltado à formação continuada de 

professores do Ensino Fundamental I e dos estudantes do último ano do CN, um 

trabalho realizado em Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. A primeira 

questão que apontam é justamente a dificuldade dos participantes em relacionar 

temas de Física estudados durante a formação e os tópicos da disciplina de 

Ciências do Ensino Fundamental I. A maioria afirmou que não há tópicos de Física 

na disciplina de Ciências e outra parte, embora saiba que há, não foi capaz de citar 

esses tópicos. O curso consistiu em três etapas: sondagem de conhecimentos 

prévios, aprofundamento dos temas e oficinas de transposição didática. Foi na etapa 

de sondagem de conhecimentos prévios que se deu o assunto da discussão 
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levantada por Huguenin et al (2009). A sondagem foi feita através de questionários 

contendo perguntas discursivas e objetivas que foram entregues aos participantes, 

os temas foram tópicos de física que estão presentes no Ensino Fundamental I 

como por exemplo: estações do ano, gravidade, calor e visão. Os resultados obtidos 

mostraram que a maioria dos participantes faz uso de explicações erradas do ponto 

de vista científico para explicar a ocorrência desses fenômenos e os poucos que não 

usam não sabem explicar suas causas reais. 

Após observarmos os trabalhos de Neumann, Strieder (2018) e Huguenin et 

al (2009), podemos perceber a necessidade de que fique claro aos/às normalistas a 

conexão entre os conteúdos de Física no CN e os tópicos de Ciências do Ensino 

Fundamental I e que a sua formação os capacite a transformar em prática docente a 

teoria aprendida. Para isso, esses professores em formação devem ser estimulados 

a pensar, questionar, debater, organizar e sistematizar os conhecimentos adquiridos 

e compreender seu próprio processo de aprendizagem em um curso menos 

generalista e com perspectiva de incentivo à investigação, onde vivenciam 

experiências de aprendizagem que poderão levar para suas próprias salas de aula 

no futuro (ABREU; BEJARANO; HOHENFELD, 2013, p. 23-42). Isto promove um 

autoconhecimento que proporcionará confiança em ensinar, principalmente 

Ciências, pois a insegurança de não conhecer bem os conteúdos desmotiva. Abreu, 

Bejarano e Hohenfeld (2013, p. 23-42) defendem esse tipo de formação, inicial e 

continuada, pois afirmam que somente professores que vivenciaram essas reflexões 

são capazes de promovê-las entre os estudantes. 

 

2.2 Currículo mínimo de Física do CN e os conteúdos de Física na BNCC do 

Ensino Fundamental I 

 

O currículo mínimo para o CN disponibilizado pela SEEDUC para as escolas 

de ensino médio da rede estadual a que tivemos acesso é de 2013. Segundo a 

equipe que o organizou, o material teve como ponto de partida a pergunta: “para que 

um aluno do Curso Normal precisa aprender Física?” (ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2013, p. 3). Essa questão estimulou reflexões acerca do papel dessa 

disciplina no cotidiano, o que levou à elaboração de um currículo em que se optou 

por: “Abordar conceitos que dessem aos alunos um conhecimento sobre o seu lugar 

no Universo, sobre a geração e consumo de energia e, por último, sobre a 



   21 

 

propagação de ondas, a natureza da luz e os fenômenos eletromagnéticos.” 

(ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013, p. 3)  

 Esses conceitos são divididos em campos, que por sua vez são 

subdivididos em habilidades e competências. Ao longo da formação do estudante, 

os campos são trabalhados bimestralmente, um por vez, nos dois anos onde há o 

ensino de Física, 1° e 3° ano. Os campos estão relacionados na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Campos de conhecimento no currículo do CN. 

Ano Bimestre Campo 

1º 1° Modelo de Universo geocêntrico, heliocêntrico e sistema planetário 

1º 2° Conceito de força, lei da gravitação universal e teorias atuais da origem do 

Universo 

1º 3° Calor, temperatura e transmissão de calor 

1º 4° Usinas termelétricas, hidrelétricas e nucleares 

3º 1° Característica do espectro eletromagnético 

3º 2° Ondas e energia 

3º 3° Aplicações da corrente elétrica no cotidiano 

3º 4° Propriedades dos ímãs, campo magnético terrestre e a bússola, indução 

eletromagnética 

Fonte: a autora, a partir de ESTADO DO RIO DE JANEIRO (2013, p. 5-6) 

 

 

Dentro das habilidades desenvolvidas são empregados os termos: 

compreender, discutir, reconhecer, diferenciar, demonstrar, relacionar, atribuir, 

analisar, caracterizar, mensurar, associar, dentre outros; que indicam uma 

preocupação em estabelecer no ambiente escolar habilidades que também são 

necessárias no “mundo real”. Dessa forma, os organizadores esperam evitar um 

ensino baseado apenas em explicar como as coisas funcionam, mas que também 

englobe a compreensão de conceitos e de suas construções históricas para que 

dessa forma o estudante tenha a capacidade de interpretar e interferir no que está 

ao seu redor. 

Pela carga horária destinada à Física ser reduzida no CN, obviamente, teve 

que se abrir mão de alguns outros conceitos que já são tradicionais no ensino da 

disciplina. A escolha da equipe organizadora é justificada em preferir tópicos que 

ajudem a ampliar a visão do estudante sobre o mundo que a ciência ajudou a 
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construir, levando-se em conta o caráter dual do CN, ou seja, a formação docente e 

a preparação para o ingresso em curso superior. 

Para o Ensino Fundamental I, o documento balizador mais recente é a 

BNCC (BRASIL, 2018). Trata-se de um documento de caráter normativo que 

segundo a LDBEN deverá ser aplicado exclusivamente à educação escolar. Seu 

objetivo é que todos os estudantes possam desenvolver ao longo das etapas do 

ensino aprendizagens essenciais para a formação humana e para o 

desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Para isto, 

expressa uma preocupação maior com o desenvolvimento de competências e 

habilidades por parte dos estudantes em vez do puro acúmulo de conhecimento. 

Segundo Rossieli Soares da Silva, ministro da Educação no período de 06/04/2018 

a 31/12/2018 e responsável pela homologação da BNCC da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental,  a Base é um documento completo e contemporâneo que 

atende às necessidades do estudante moderno; ele ainda esclarece que este 

documento sozinho não trará alterações ao quadro atual da educação brasileira, 

mas norteará a elaboração de currículos, livros didáticos, formação continuada de 

professores, exames nacionais de avaliação entre outros. 

O governo, representado pela Ministério da Educação, espera que a 

implementação da Base possa ajudar na superação da fragmentação da educação 

para que haja uma qualidade equivalente nas modalidades de ensino oferecidas 

pelas redes municipais, estaduais e federais e nos regionalismos pois “expressa a 

igualdade educacional sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e 

atendidas” (IBID, p. 15). É claro que a BNCC determina o conhecimento, a 

habilidade e competência que devem ser comuns a todo estudante, mas, segundo o 

documento, abre espaço para que escolas, sistemas e redes de ensino incorporem 

aos seus currículos materiais para atender de maneira contextualizada às 

especificidades da sua modalidade de ensino ou região.  

Segundo o site do MEC o documento tem a seguinte estrutura geral: 

 

• Textos introdutórios (geral, por etapa e por área); 

• Competências gerais que os alunos devem desenvolver ao longo de 
todas as etapas da Educação Básica; 

• Competências específicas de cada área do conhecimento e dos 
componentes curriculares; 

• Direitos de Aprendizagem ou Habilidades relativas a diversos 
objetos de conhecimento (conteúdos, conceitos e processos) que os alunos 
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devem desenvolver em cada etapa da Educação Básica — da Educação 

Infantil ao Ensino Médio.  (BRASIL, 2018, s/p) 

 

As competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação 

básica estão divididas ao longo das etapas da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio.  

Na Educação Infantil os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão 

divididos por faixa etária e dentro destes estão explicitados os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças e os campos de experiências nos 

quais podem se desenvolver. O documento da Base afirma que mesmo os objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento estando organizados sequencialmente por 

faixa etária, deve-se respeitar a diferença de ritmo na aprendizagem de cada 

criança.  

O Ensino Fundamental está dividido por ano de escolaridade e organizado 

em áreas de conhecimento sendo elas: Linguagens, Matemática, Ciências da 

Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Essas áreas de conhecimento se 

subdividem nos componentes curriculares, que seriam as disciplinas escolares como 

Língua Portuguesa, Geografia, Artes, entre outras. Dentro desses componentes 

existem competências específicas a serem trabalhadas e desenvolvidas e estão 

subdivididas em unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades.  

O Ensino Médio, onde encontramos orientações relativas apenas ao curso 

de Formação Geral e não ao CN, é dividido em três séries e, assim como o Ensino 

Fundamental, está organizado em áreas de conhecimento sendo elas: Linguagens e 

suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Para cada área de 

conhecimento há competências específicas e um conjunto de habilidades 

relacionadas a elas para assegurar seu desenvolvimento. Cada objetivo de 

aprendizagem e desenvolvimento é identificado por um código alfanumérico que 

relaciona a etapa de ensino, a faixa etária ou série escolar, campo de experiência ou 

componente curricular e as habilidades a serem desenvolvidas.  

A Base expressa um compromisso que a área de Ciências da Natureza tem 

em desenvolver, ao longo do Ensino Fundamental, o letramento científico 

(MAMEDE; ZIMMERMANN, 2005) para que o estudante tenha capacidade de 

intervir e escolher conscientemente, exercendo plenamente sua cidadania, que se 
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dá através do acesso ao conhecimento científico diversificado, produzido através da 

história, aos estudantes. Ao contrário de uma estimulação pautada em etapas pré-

definidas, a BNCC propõe a organização de situações de aprendizagem que 

estimulem o interesse e a curiosidade científica nas quais os estudantes possam 

definir problemas, fazer levantamentos, análises e representações, possam se 

comunicar e intervir de maneira apropriada. 

No Ensino Fundamental a área de Ciências é organizada em três unidades 

temáticas presentes em todos os anos dessa etapa do ensino, são elas: Matéria e 

Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo. Na unidade temática Matéria e Energia 

é abordado o estudo dos materiais e as transformações a eles associadas e tipos de 

fontes de energia. Agrega o debate sobre recursos naturais e utilização consciente 

desses recursos. Nos anos iniciais é proposto que isso seja feito de maneira mais 

concreta, a partir da observação do ambiente que cerca os estudantes; já nos anos 

finais isso pode ser expandido para um diálogo mais global que leve a reflexões 

mais profundas sobre esses debates. Na unidade temática Vida e Evolução é 

proposta a abordagem do estudo dos seres vivos e da interação deles uns com os 

outros, da vida e dos elementos necessários à sua manutenção e dos processos 

evolutivos. Nos anos iniciais isso é para ser trabalhado a partir das concepções que 

os estudantes trazem para o ambiente escolar e nos anos finais a partir da 

observação da participação do ser humano e das mudanças que este causa no 

meio. Pretende-se que os estudantes ampliem seus conhecimentos sobre o corpo 

humano e desenvolvam atitudes de respeito às diferenças. Por último, na unidade 

temática Terra e Universo trata-se sobre as características da Terra e dos corpos 

celestes e sobre a forma de construção desse conhecimento ao longo da história e 

da manutenção da vida no planeta. Enquanto nos anos iniciais a ênfase é dada nos 

objetos celestes e como estes afetam a vida cotidiana na Terra, nos anos finais o 

estudo é voltado para a Terra em si e aprofundado o conhecimento sobre o espaço. 

Podemos observar nas unidades temáticas tópicos relacionados à Física, 

Química e Biologia, mas estes se misturam e devem ser trabalhados de forma ampla 

e integrada. Isto reforça o ideal de que a ciência possui muitas ramificações e que 

estas não se desenvolvem isoladamente, mas sim contribuem de forma conjunta 

para que a humanidade cresça e se desenvolva. Na Tabela 2 destacamos alguns 

tópicos presentes na BNCC do Ensino Fundamental I onde a conexão com a Física 

está mais evidente: 
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Tabela 2: Objetos de conhecimento na BNCC do Ensino Fundamental I relacionados à Física. 

Ano Unidade temática Objeto de conhecimento 

1° Terra e Universo Escala de tempo 

2° Terra e Universo Movimentos aparentes do Sol no céu 

2° Terra e Universo Sol como fonte de luz e calor 

3° Matéria e Energia Produção do som 

3° Matéria e Energia Efeitos da luz nos materiais 

3° Terra e Universo Características da Terra 

3° Terra e Universo Observação do céu 

4° Terra e Universo Calendários, fenômenos cíclicos e cultura 

5° Matéria e Energia Propriedades físicas dos materiais 

5° Terra e Universo Constelações e mapas celestes 

5° Terra e Universo Movimento de rotação da Terra 

5° Terra e Universo Periodicidades das fases da Lua 

5° Terra e Universo Instrumentos óticos 

Fonte: a autora a partir de BRASIL (2018, p. 332-341) 

 

A BNCC defende que as três unidades temáticas não devem ser tratadas 

isoladamente mas sim integradas, umas às outras, de forma que o estudante possa 

fazer análises tendo consciência do todo e não apenas das partes, podendo assim, 

entender a importância e o uso da ciência e da tecnologia na sociedade no decorrer 

da história até os tempos modernos, e ser capaz de posicionar-se e tomar decisões 

baseadas nos conhecimentos adquiridos.  Para tanto, as unidades temáticas estão 

estruturadas em habilidades que ao longo dos anos ficam mais complexas. No 

entanto, a base esclarece que a organização proposta dessas habilidades é apenas 

um dos possíveis arranjos que podem ser feitos; caberia então às escolas e 

professores organizarem essas temáticas de forma que se adequem melhor à 

realidade de cada local. 

Para trabalhar do modo proposto pela BNCC, o professor deve contar com 

uma boa formação que além de tê-lo preparado conceitualmente para não abordar 

conhecimentos equivocados cientificamente, também o tenha preparado para 

aperfeiçoar-se constantemente, pois tanto a ciência quanto as metodologias de 

ensino e aprendizagem evoluíram ao longo da história e continuarão evoluindo. 



   26 

 

Sempre haverá algo para se descobrir, aprender e ensinar; o professor deve estar 

atento a isso. 

 

2.3 A disciplina Ciências no Ensino Fundamental I e os conteúdos de Física 
 

Algo que muitos professores se questionam é o que se deve ensinar sobre 

ciências e como devem ser as aulas no Ensino Fundamental I. Abreu, Bejarano e 

Hohenfeld (2013, p. 23-42) defendem a possibilidade de aulas em que o formalismo 

científico tenha menor destaque comparado com a manipulação e busca por 

explicações, feitas pelos próprios estudantes, de fenômenos científicos controlados. 

Faz-se necessária uma troca de papéis por parte do professor para a adoção desse 

paradigma; o professor deve passar de transmissor a indagador de conhecimento. 

São as questões levantadas que estimulam os estudantes a “encontrarem” as 

respostas, por isso, nesta proposta, é interessante que o professor questione mais 

do que forneça respostas.  

Sob essa perspectiva investigativa, adota-se uma concepção de “Ciência” 

que é continuamente reconstruída e ressignificada em um processo de interação 

entre sujeito e objeto, estudante e conhecimento nesse caso, e acreditamos também 

que pela interação dos sujeitos, estudantes e professores, pois a construção do 

conhecimento além de pessoal é social. Por isso as atividades feitas na sala de aula, 

e na escola em geral, devem ser desenvolvidas de forma a promover tais interações 

e considerarem: “I) a problematização; II) a busca de informações em fontes, 

envolvendo a observação, experimentação e leitura de textos informativos; e III) a 

sistematização de conhecimentos.” (ABREU; BEJARANO; HOHENFELD, 2013, p. 

26-27). No trabalho que elaboraram, os autores propõem etapas para o 

desenvolvimento de atividades que atentem para essas características com os 

estudantes: 

 
I.Apresentar um problema. 
II.Possibilitar que os alunos ajam sobre os objetos para ver como eles 

reagem. 
III.Fazer os alunos agirem sobre os objetos para obter o efeito desejado. 
IV.Questionar como os alunos conseguiram produzir o efeito desejado, para 

que eles tomem consciência do processo. 
V.Questionar os alunos por que aconteceu o efeito, para levá-los a dar 

explicações causais. 
VI.Propor que as crianças escrevam e desenham sobre a experiência. 
VII.Ajudar os alunos a construírem relações entre o experimento proposto e o 

cotidiano. (ABREU; BEJERANO; HOHENFELD, 2013, p. 28) 
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Desta forma, além de estimulado a pensar, questionar e debater, o 

estudante também é estimulado a organizar e sistematizar o conhecimento 

construído, ou seja, tornar-se consciente de que aprendeu. A última etapa é um dos 

divisores entre memorização de conteúdo e aprendizagem significativa, pois é nesta 

última que o estudante se apropria do conhecimento. 

De acordo com Caniato2 (1987, apud ABREU; BEJARANO; HOHENFELD, 

2013), a disciplina de Ciências deve contribuir para que o estudante não apenas 

compreenda como o mundo funciona, mas também usufrua desse entendimento. A 

BNCC usa a expressão “Letramento Científico” para se referir a esse tipo de ensino, 

mas segundo Sasseron e Carvalho (2011, p.60) as três expressões da literatura 

nacional, a saber: Letramento Científico, Alfabetização Científica e Enculturação 

Científica, apesar de suas particularidades, compartilham essencialmente das 

mesmas preocupações e objetivos, de forma que neste trabalho daremos atenção a 

essas similaridades.  

Com a tecnologia mais presente no cotidiano das pessoas, a demanda e 

acesso à informação são cada vez maiores e mais rápidos. Os cidadãos precisam 

adotar uma postura consciente e, sobretudo, crítica na maneira de lidar com tudo a 

que têm acesso pois, afinal, de que serve toda essa evolução se os indivíduos não 

conseguem conviver com ela? A alfabetização científica precária é apontada por 

Silva e Souza (2016) como a principal causa do distanciamento entre sociedade e 

ciência. A sociedade usa ferramentas que são frutos do desenvolvimento científico, 

mas isto não é do conhecimento, ou interesse, de todos. Para diminuir esse 

distanciamento, as autoras propõem que o ensino dessa disciplina deve superar o 

senso comum de que a ciência é inquestionável e para poucas pessoas. 

No caso do Ensino Fundamental I, onde a faixa etária varia de 6 a 10 anos, 

pode surgir o argumento de que os estudantes, nesse caso crianças, não seriam 

capazes de compreender o conhecimento científico. No entanto, o ensino de 

Ciências colabora para que as crianças se compreendam como sujeitos que fazem 

parte da sociedade (SILVA; SOUZA, 2016). Portanto, como parte de uma sociedade 

onde a tecnologia científica está inserida, as crianças têm o direito de se apropriar 

 
2 CANIATO, R.. Com ciência na educação: Ideário e prática de uma alternativa brasileira para o 
ensino de ciência. Campinas, SP: Ed. Papirus, 1987. 
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do conhecimento científico. Para que isto aconteça e compreendam o mundo que os 

cerca, é imprescindível que as salas de aula deixem de ser centros de transmissão e 

se tornem laboratórios de aprendizagem. Para que os estudantes possam 

desassociar Ciências/Física de algo enfadonho e distante da realidade 

experimentada, Silva e Souza (2016) alegam que os professores precisam ir além 

dos livros didáticos e dos modelos fáceis de reproduzir (por serem fáceis o professor 

se acomoda e não leva novidades para aula). 

Silva e Souza (2016) trazem duas propostas pedagógicas para o ensino de 

Ciências. Uma delas envolve ferramentas de investigação como: observação, leitura 

de textos científicos e entrevistas, e experimentação; onde Espinoza 3 (2007, apud 

SILVA; SOUZA, 2016) alerta os professores que cuidem para que os estudantes não 

assumam uma postura passiva de aprendizagem. A outra proposta é de Carvalho et 

al 4(2009b, apud, SILVA; SOUZA, 2016) que sugerem uma abordagem que englobe 

ciência, tecnologia e sociedade através de uma reformulação no currículo, 

almejando uma aculturação científica. 

Seguindo uma perspectiva investigativa, a proposta construtivista de ensino 

por meio de problemas experimentais incentiva o questionamento, proporciona 

conhecimento, interação, comunicação, trabalho em grupo e respeito à opinião 

contrária. Nesta proposta de ensino o professor troca de papel, deixando de ser um 

expositor ou transmissor de conhecimentos e tornando-se um orientador de 

aprendizagem. A mudança de postura do professor faz com que, nesse processo de 

orientação, auxilie o estudante a sair de uma área de contemplação do 

conhecimento exposto e vá para uma área onde possa agir sobre os elementos 

apresentados. As propostas feitas pelo professor devem estar adequadas à 

realidade social e cultural do estudante e de acordo com o que é apropriado para 

sua idade. Além disso, o professor deve se atentar ao tipo de avaliação à qual 

submeterá os estudantes. Uma avaliação que estimule a organização e a 

reorganização do que foi aprendido em detrimento de uma avaliação que informe 

apenas certo e errado é a proposta observada em Silva e Souza (2016). 

 
3 ESPINOZA, A. M. É essencial ensinar a ler textos de Ciências. Revista Nova Escola. São Paulo, v. 
208, dez. 2007. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/860/ana-maria-espinoza-e-
essencial-ensinar-a-ler-textos-de-ciencias. Acesso em: 21 jan. 2014 
4 CARVALHO, A. M. P. de. et al. Ensino de Ciências: unindo pesquisa e prática. São Paulo: 
Cengage Learning, 2009b. 

https://novaescola.org.br/conteudo/860/ana-maria-espinoza-e-essencial-ensinar-a-ler-textos-de-ciencias
https://novaescola.org.br/conteudo/860/ana-maria-espinoza-e-essencial-ensinar-a-ler-textos-de-ciencias
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 Para que isso ocorra e para que os estudantes compreendam os 

fenômenos físicos, as autoras trazem como exemplo a sequência de ações proposta 

por Carvalho et al 5(2009a, apud, SILVA; SOUZA. 2016): 

 

1ª etapa: a turma é dividida em pequenos grupos, o professor propõe um 
problema e distribui o material que será utilizado. 
 
2ª etapa: os alunos manipulam o material experimental para observarem 
como reage e o professor intervém quando necessário, incentivando a 
colaboração e o trabalho em equipe. 
 
3ª etapa: quando os alunos já tiverem consciência das possibilidades do 
material, começam a buscar uma solução para o problema apresentado 
pelo professor. O professor acompanha o andamento da atividade nos 
grupos, observando se todos estão participando e questionando sobre as 
possibilidades, sem dar a resposta do problema. 
 
4ª etapa: depois que todos os grupos encontraram a solução para o 
problema utilizando o material experimental, o professor inicia uma 
discussão coletiva, onde todos os alunos devem contar como fizeram para 
responder o problema proposto e ouvir o que o colega tem a dizer. 
Perguntas devem ser feitas pelo professor para incentivar o diálogo. 
 
5ª etapa: ainda durante a roda de conversa, o professor pergunta para os 
alunos “o por quê?”, buscando ouvir a explicação do aluno para o fenômeno 
observado. Ao formular uma explicação, o aluno inicia a construção de um 
conceito. 
 
6ª etapa: os alunos se expressam livremente sobre a experiência 
vivenciada, por meio de desenho ou escrita. Não deve haver um modelo de 
relatório padrão. O foco da atividade é analisar se os alunos entenderam 
como fizeram e o porquê do resultado alcançado. 
 
7ª etapa: o professor deve relacionar a atividade de conhecimento físico 
com vivências e situações familiares aos alunos. (SILVA, SOUZA; 2016, p. 
294, 295) 

 

Além de simplesmente seguir as etapas, o professor deve ter em mente um 

objetivo claro. Ou seja, saber o “quê” vai ensinar e “como” vai ensinar.  

O trabalho que analisamos de Silva e Souza (2016) é de caráter inclusivo, e 

sobre o tema vale ressaltar que propostas inclusivas de ensino propiciam ao 

estudante com necessidades especiais acesso ao conhecimento e dão uma nova 

perspectiva aos estudantes que não têm essas necessidades, portanto, essas 

propostas trazem benefícios para ambos os grupos. O professor é responsável 

direto pela inclusão dos estudantes no mundo do conhecimento formal e essa 

 
5 CARVALHO, A. M. P. de. et al. Ciências no ensino fundamental:  o conhecimento físico. São 
Paulo: Scipione, 2009a. Coleção Pensamento e ação em sala de aula. 
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inclusão pertence aos estudantes com ou sem necessidades especiais (BOTAN6, 

2012, apud SILVA; SOUZA, 2016). 

No próximo capítulo apresentaremos alguns dos conteúdos que 

consideramos convenientes e relevantes de serem trabalhados no Ensino Médio 

Normal e no Ensino Fundamental I, assim como propostas de atividades que podem 

ser desenvolvidas com os dois grupos. 

 

 
6 BOTAN, E. Ensino de Física para Surdos: três estudos de caso da implementação de uma 
ferramenta didática para o Ensino de Cinemática. 2012. 250f. Dissertação (mestrado) – Programa de 
pós graduação em Ensino de Ciências Naturais, Instituto de Física, Universidade Federal de Mato 
Grosso, Cuiabá, 2012. Disponível em: https://fisica.ufmt.br/pgecn/index.php/dissertacoes-e-produtos-
educacionais/banco-de-dissertacoes/cat_view/30-banco-de-
dissertacoes?limit=5&order=name&dir=ASC&start=35. Acesso em: 20 set. 2013. 

https://fisica.ufmt.br/pgecn/index.php/dissertacoes-e-produtos-educacionais/banco-de-dissertacoes/cat_view/30-banco-de-dissertacoes?limit=5&order=name&dir=ASC&start=35
https://fisica.ufmt.br/pgecn/index.php/dissertacoes-e-produtos-educacionais/banco-de-dissertacoes/cat_view/30-banco-de-dissertacoes?limit=5&order=name&dir=ASC&start=35
https://fisica.ufmt.br/pgecn/index.php/dissertacoes-e-produtos-educacionais/banco-de-dissertacoes/cat_view/30-banco-de-dissertacoes?limit=5&order=name&dir=ASC&start=35
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3 METODOLOGIA 

 

A ideia inicial deste trabalho era atuar com uma turma de CN de uma escola 

pública e conhecer sua concepção dos conteúdos de Física trabalhados no Ensino 

Fundamental I. A partir deste ponto, faríamos seleção de conceitos físicos a serem 

abordados em atividades com os/as normalistas, dando reforço para que esses 

mesmos conceitos fossem apresentados por eles/elas a alunos do Ensino 

Fundamental I, possivelmente em suas práticas de ensino. Mas este planejamento 

foi reduzido em função da pandemia que vem assolando o país desde março de 

2020. 

Assim, o que foi possível realizar dentro da realidade instaurada está 

descrito a seguir. 

Primeiramente, a fim de conhecer melhor o perfil dos estudantes do CN e a 

relação com as disciplinas relacionadas à ciência em sua formação, mais 

especificamente a disciplina de Física, aplicamos um questionário de forma online 

utilizando a plataforma Google Forms em Dezembro de 2019, no horário da 

disciplina de Física. Os 21 participantes eram estudantes que compunham a turma 

do terceiro ano do Curso Normal oferecido pelo Colégio Estadual Sérvulo Mello, no 

município de Silva Jardim, Estado do Rio de Janeiro. A justificativa para ter sido 

neste Colégio é por ser o único que oferece CN na cidade onde reside a autora 

desta monografia.  Ao todo foram 11 questões que estão enumeradas a seguir: 

 

1. Qual a sua idade? 

 

2. Já fez ou pretende fazer formação geral? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

3. Por que escolheu o Curso Normal? 

 

4. Pretende cursar o Ensino Superior ao finalizar o Curso Normal? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

5. Se você respondeu “sim” à pergunta anterior, qual curso gostaria de 

fazer? 
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6. Ao longo da formação no Curso Normal, quais disciplinas você mais 

gostou? Por quê? 

 

7. Qual a sua opinião sobre a forma como as disciplinas relacionadas à 

ciência são apresentadas no Curso Normal? 

 

8. Dentro da disciplina de Ciências do Ensino Fundamental I, você 

identifica conteúdos de Física? Quais? 

 

9. Você se sente seguro em dar aulas desses conteúdos? 

(     ) Sim 

(     ) Não 

( ) Precisaria revisar os 

conteúdos 

 

10. Durante o período do estágio, já deu alguma aula de Ciências? 

(     ) Sim (     ) Não 

 

11. Quais dos conteúdos abaixo você tem mais segurança para apresentar 

em uma aula? 

(     ) Fases da Lua 

(     ) Nutrição e organismos 

(     ) Hábitos alimentares 

(     ) Instrumentos óticos 

(     ) Ciclo hidrológico 

(     ) Reciclagem 

(  ) Propriedades físicas dos 

materiais 

(    ) Transformações reversíveis 

e não reversíveis 

(     ) Usos do solo 

(    ) Efeitos da luz nos materiais 

(     ) O sol como fonte de luz e 

calor 

(     ) Corpo humano 

 

O segundo passo seria trabalhar conceitos físicos com os/as normalistas 

para dar reforço naqueles em que manifestaram maior dificuldade no questionário 

aplicado, através das respostas na pergunta 11. Elaboramos algumas atividades 

com alguns dos conteúdos propostos pela BNCC para o 3° e 5º ano que se 

relacionam com alguns do CN. Trabalharíamos essas atividades com os/as 
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normalistas para que depois eles/elas as trabalhassem no Ensino Fundamental I, 

provavelmente em seus períodos de estágio.  

Os/As normalistas teriam inicialmente a oportunidade de vivenciar 

experiências de aprendizagem participando das aulas, como estão descritas nos 

próximos tópicos, aprendendo de uma forma mais prática alguns dos conceitos em 

que apontaram dificuldade, depois disso passaríamos a um momento de reflexão 

sobre as atividades. Essa reflexão, teria um olhar mais específico sobre como essas 

sequências didáticas funcionariam nas turmas do Ensino Fundamental I, levando em 

consideração todo o conhecimento adquirido com as disciplinas e práticas 

pedagógicas ao longo dos anos de formação. 

Descrevemos nos próximos tópicos atividades propostas aos/às normalistas 

e estudantes do Ensino Fundamental I, que tratam dos temas: luz, visão e 

instrumentos óticos; alguns dos conceitos problemáticos segundo os resultados da 

nossa pesquisa. 

 

3.1 Atividades propostas aos/às normalistas e estudantes do 3º ano do Ensino 

Fundamental I  

 

De acordo com o que foi estabelecido pela BNCC (BRASIL, 2018), o estudo 

dos conteúdos relacionados à luz e visão no 3° ano do Ensino Fundamental é feito 

na unidade temática “Matéria e Energia”, cujos objeto de conhecimento são os 

“efeitos da luz nos materiais”. Podemos relacionar esses tópicos com o campo 

“Características do espectro eletromagnético” previsto no currículo mínimo do CN 

para o 3º ano de formação. 

Descrevemos a seguir um exemplo de sequência didática com o objetivo de 

promover a aprendizagem dos conceitos que julgamos importantes para que os 

estudantes desenvolvam as habilidades pretendidas pela BNCC.  

A sequência didática, ou Projeto Aula, é o material que o estudante receberá 

para fazer a atividade. É composta por 3 aulas e cada uma conta com atividades 

práticas para que os conceitos se tornem mais claros e significativos. Pretendemos 

que cada aula aconteça em dois tempos de 50 min, totalizando 1h e 40min para 

cada uma. 
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Aula 1 

 

Problematização:  

Observe a tirinha a seguir, figura 1, e responda: 

 

 

Figura 1. Fonte: http://www.propostasensinodefisica.net/1_THs/ths_flu/flu_006.bmp 

 

Na tirinha há dois personagens, mas não podemos vê-los. Qual será o 

motivo?  

O que falta na figura para que possamos enxergar o que há na floresta? 

Por que a floresta se chama Floresta Negra? 

 

Perguntas-chave:  

Por que não conseguimos enxergar em ambientes totalmente escuros?  

Por que em ambientes mal iluminados não conseguimos distinguir as cores 

dos objetos com clareza?  

Por que as cores dos objetos mudam se a cor da luz que os ilumina muda? 

 

Conceitos-chave: Luz e visão, cores.  

Já nos tempos antigos, os gregos se perguntavam: o que é a luz? Desde 

então, muitos cientistas investiram tempo e esforço para tentar responder a essa 

questão. Ainda não sabemos com certeza o que é a luz, mas sabemos que às vezes 

ela se comporta como uma onda (lembra onda do mar?) que não precisa de um 

meio para se deslocar (a onda do mar precisa da água para se deslocar, se 

propagar; o som precisa do ar para se deslocar ).  
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Existem muitos tipos dessas ondas, mas nossos olhos só conseguem 

enxergar uma pequena parte delas. É exatamente essa capacidade que os nossos 

olhos têm, e com a ajuda do nosso cérebro, que nos dá o sentido da visão 

(GASPAR, 2016, p. 59). Além disso, essas ondas que podemos enxergar não são 

todas iguais, cada uma tem um “tamanho” diferente. O nosso cérebro interpreta 

cada “tamanho” como uma cor diferente, mas quando estão todas juntas vemos a 

cor branca. 

 

Atividade em Grupo:  

Forme um grupo, de no máximo 5 participantes, com seus colegas de turma. 

Vocês serão responsáveis pela montagem do seu kit experimental, como descrito a 

seguir; o professor estará à disposição para auxiliá-los.  

 

Construção e montagem do kit:  

O arranjo experimental foi extraído de Moreira (2013): 

Materiais: 

• Caixa de sapato com tampa; 

• 4 pedaços de papel de formas diferentes nas cores: azul, vermelho, 

amarelo e branco; 

• 2 quadrados de 3cm x 6 cm de papel celofane em cores diferentes; 

• Tesoura 

• Fita adesiva 

Montagem: 

• Faça um orifício redondo com aproximadamente 2 cm de diâmetro na 

tampa da caixa (Figura 2); 

• Faça um recorte retangular com medidas de 2 cm x 5 cm em um dos 

lados da caixa de modo que se possa abrir e fechar, como uma 

janelinha (Figura 3); 
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• Disponha os pedaços de papel no fundo da caixa e fixe-os com fita 

adesiva, como mostra a Figura 4. Na figura pintamos o interior na caixa 

de preto, isso é opcional. 

 

 

 

 

Como funciona o kit: 

Olhe pelo orifício redondo na caixa, primeiramente com o recorte retangular 

fechado, em seguida com ele aberto, e depois fixando os quadrados de celofane no 

recorte retangular. No primeiro arranjo você não deverá ver nada ou apenas 

imagens embaçadas; quando a janelinha da caixa for aberta você conseguirá ver o 

Figura 2- Furo na tampa da 

caixa. Fonte: foto da autora 

Figura 3- Abertura na lateral da 

caixa. Fonte: foto da autora 

Figura 4- Interior da caixa. Fonte: 

foto da autora 
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que há dentro da caixa com nitidez maior; e ao fixar os quadrados de papel celofane 

na janelinha perceberá as mudanças de cor nas figuras que estão no interior da 

caixa. 

 

Sugestões para a avaliação da aprendizagem: 

Discuta as questões a seguir com seus colegas de grupo e depois responda 

em seu caderno: 

1. O que você observa dentro da caixa quando a janelinha está fechada? 

2. O que você observa dentro da caixa quando a janelinha está aberta? 

3. É possível ver o que há dentro da caixa quando a janelinha está 

fechada ou aberta? Por quê?  

4. Com a fita adesiva, prenda um quadrado do papel celofane na 

janelinha. O que você observa agora? 

5. Troque o quadrado de papel celofane por outro de uma cor diferente e 

observe. O que mudou? 

 

Aula 2 

 

Problematização 

As imagens a seguir, figuras 5 e 6, representam objetos do nosso dia a dia, 

observe e responda: 

 

           

Figura 5. 

Fonte:https://pxhere.com/pt/photo/635301 

          

Figura 6. 

Fonte:https://www.cestasmichelli.com.br/luxuo

so-mix-de-flores-no-vaso/p23018/

 

https://pxhere.com/pt/photo/635301
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Imagine que você está em uma sala totalmente escura com a vela acesa; e 

depois, sem a vela acesa e com o vaso de flores. Em qual das situações você 

enxergaria alguma coisa? O que seria? 

Você ainda poderia enxergar a vela na sala escura se ela estivesse 

apagada? 

Há alguma coisa que você possa fazer com o vaso de flores para conseguir 

enxergá-lo no escuro? 

 

Abaixo temos na figura 7 uma representação de uma sala escura onde entra 

um pouco de luz por uma janela: 

 

Figura 7. Fonte: http://blogueluzesombra.blogspot.com/2013/03/coisas-tocadas-no-

escuro.html 

 

O que você pode afirmar sobre o facho de luz que entra pela janela? 

 

Perguntas-chave 

Por que alguns objetos podem ser vistos no escuro e outros não?  

Qual a diferença entre eles?  

Por que não conseguimos ver o que está atrás de nós? 

 

Conceitos- chave: Fontes de luz primária e secundária, propagação da luz.  
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Quando a luz incide sobre um objeto, ela é refletida em todas as direções; os 

raios luminosos refletidos que chegam até os nossos olhos permitem que nós 

possamos enxergá-lo. Isso é o que acontece quando olhamos para o nosso lápis, 

por exemplo. O mesmo não acontece quando olhamos para a chama de um fósforo, 

ela não precisa ser iluminada porque já emite sua própria luz.  

Tanto o lápis quanto o fósforo são tipos de fonte de luz. As fontes primárias 

são os objetos que emitem luz própria (a chama do fósforo), as fontes secundárias 

são os objetos que não emitem luz própria, apenas refletem a luz que recebem (o 

lápis).    

Outro aspecto interessante da luz é o caminho que ela faz. A luz sempre se 

propaga em linha reta quando atravessa meios homogêneos, uniformes. 

 

Atividade em Grupo: 

Para que você e seus colegas possam verificar experimentalmente o 

Princípio de Propagação Retilínea da Luz, se organize em um grupo de até 5 

participantes. O grupo ficará responsável pela montagem do seu kit experimental, 

como descrito a seguir, contando com as instruções e o auxílio do professor.  

Quando o arranjo experimental estiver pronto, peça ao professor que apague as 

luzes da sala. 

 

Construção e montagem do kit 

O arranjo experimental foi extraído de Gaspar (2016, p. 60) 

Materiais: 

• Uma fonte de luz, pode ser uma lanterna 

• Três folhas de papel com um furo no centro 

• Uma folha de papel sem furo, que servirá de anteparo 

Montagem: 

• Organizem as folhas de papel, segurando-as enfileiradas de modo que: 

a folha sem furo fique em uma ponta (anteparo), as folhas com furo 

fiquem no meio, e a fonte de luz fique na outra ponta (Figuras 8 e 9). 
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Como funciona o kit 

A princípio as folhas devem estar organizadas de modo que as posições dos 

furos coincidam e vocês possam perceber a luz vinda da fonte no anteparo. Em um 

segundo momento, reorganizem as folhas com furos de modo que as posições dos 

furos não coincidam mais, desse modo vocês observarão que a luz não chega ao 

anteparo. 

 

Sugestões para avaliação de aprendizagem: 

Sobre a propagação retilínea da luz, responda em seu caderno: 

1. Com todos os furos dos papéis alinhados, o que você observa no 

anteparo? 

2. Desalinhe os furos dos papéis e observe o anteparo novamente. Algo 

mudou? O que?  

3. Deve existir alguma característica da luz que causou a mudança nas 

observações que você fez. Discuta com seus colegas de grupo que 

característica poderia ser essa e anote no caderno. 

4. Você, ou um dos seus colegas de grupo, deve sair da sala e tentar olhar 

dentro dela através da fechadura. Conte aos seus colegas o que você 

observou e discutam a seguinte questão: Se precisamos de luz para 

Figura 9- Folhas desalinhadas. 

Fonte: foto da autora 

Figura 8- Folhas alinhadas. Fonte: 

foto da autora 
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enxergar e a sala de aula está toda iluminada, por que não conseguimos 

ver todo o interior dela através da abertura da porta? 

 

Sobre os tipos de fonte de luz, responda: 

5. Faça uma lista no seu caderno de outras fontes de luz primária e 

secundária. 

6. Junto com seu grupo, recorte de jornais, livros ou revistas, imagens que 

representem fontes de luz primária e secundária que fazem parte do seu 

dia- a- dia. Monte um cartaz com esses recortes e inclua um pequeno 

texto explicando a diferença entre essas fontes de luz. 

 

 

Aula 3 

 

Problematização 

Na primeira aula você aprendeu que só conseguimos enxergar o que está ao 

nosso redor quando há luz. Viu também que dependendo da cor da luz, podemos 

perceber mudanças na cor de alguns objetos. Agora, observe a tirinha na figura 10, 

a seguir, e responda: 

 

Figura 10. Fonte: http://www.propostasensinodefisica.net/1_THs/ths_flu/flu_012.bmp 

 

Você já pensou sobre as cores dos objetos, como o Hamlet fez? 
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Você acha que isso é uma propriedade dos objetos ou da luz que os 

ilumina? 

O que você acha da resposta do Hagar? 

Você responderia diferente? 

Se você fosse o Hamlet, faria mais perguntas sobre ciências para o Hagar? 

 

Perguntas- chave 

O que acontece quando a luz passa através de objetos transparentes?  

O que acontece no contato da luz com um espelho?  

O que acontece quando a luz bate em objetos opacos? 

 

Conceitos- chave: Objetos transparentes, translúcidos e opacos; reflexão, 

refração e absorção da luz. 

Alguns meios e materiais podem dificultar ou não a passagem da luz, isso 

dependerá das características deles, como por exemplo: espessura, composição e 

densidade. De acordo com a passagem da luz, podemos classificá-los em três tipos: 

transparentes, translúcidos e opacos. 

Os meios e materiais transparentes são aqueles que permitem que a luz se 

propague de modo regular; alguns exemplos são o ar e o vidro comum. Os 

translúcidos também permitem que a luz se propague, mas de modo irregular; o 

vidro fosco e um tecido fino são exemplos desse tipo de material. Os meios e 

materiais que não permitem a propagação da luz são chamados de opacos; 

exemplos de materiais opacos são madeira e tijolo (KAZUHITO; FUKE; 2016). 

Os materiais acima indicam como a luz deverá se comportar, existem três 

possibilidades: a luz pode ser refletida, refratada ou absorvida. A reflexão 

acontecerá quando a luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre 

um material. A refração acontecerá quando a luz atravessar uma superfície e for 

desviada do seu caminho original. E a absorção se dará quando ao incidir sobre 

uma superfície, a luz nem retornar ao meio de origem e nem se propagar. Mais de 

um fenômeno pode ocorrer ao mesmo tempo (KAZUHITO; FUKE; 2016).  

 

Atividade em grupo 
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O professor mostrará alguns objetos, tente enxergar através deles. Junto 

com os seus colegas de turma, separe os objetos pela facilidade ou dificuldade de 

enxergar o que está do outro lado. 

Agora reflita um pouco sobre o que acontece com a luz quando atravessa 

esses objetos. Ela se comporta da mesma forma? 

Pegue um dos objetos e aponte uma lanterna, ou uma ponteira laser, pra 

ele. O que aconteceu? Repita com outro objeto. 

Para compreender melhor o que aconteceu, vamos realizar os 

procedimentos descritos a seguir. Para isso, forme um grupo de até 5 participantes 

com seus colegas de turma e siga as instruções abaixo. O professor estará à 

disposição para auxiliá-los. 

 

Construção e montagem do kit  

Materiais: 

• Lanterna ou ponteira laser 

• Um espelho plano, pode ser usado um de qualquer tamanho 

• Superfícies opacas diversas como: papel, papelão, pedaços de tecido, 

entre outros 

• Recipiente de vidro, um aquário pequeno por exemplo, com água. 

• Amido de milho 

Montagem: 

• Não há uma montagem definida, apenas a utilização dos materiais 

como proposto a seguir. 

  

Como funciona o kit 

Esse kit poderá ser usado de três formas diferentes, de modo que possam 

perceber os fenômenos de Reflexão, Refração e Absorção da luz. Descrevemos a 

seguir como cada arranjo deverá ser montado e utilizado, sendo que os arranjos 

experimentais para os fenômenos de Reflexão e Refração seguem o proposto em 

Experiência de Física Reflexão da Luz (fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=s0Cy8BMwAvQ&t=4s):  

1. Reflexão: com o espelho apoiado em uma superfície plana, deve-se 

incidir sobre ele a luz da lanterna ou ponteira laser. Para que o 

https://www.youtube.com/watch?v=s0Cy8BMwAvQ&t=4s
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fenômeno possa ser observado com maior nitidez, deve-se soprar um 

pouco do amido de milho na direção da luz (Figura 11). 

 

 

  

 

2. Refração: um pouco de amido deve ser misturado à água do recipiente 

de vidro. Sobre o recipiente deve-se direcionar a luz da lanterna ou da 

ponteira laser de modo que seja perceptível a mudança na direção da 

luz (Figura 12). 

 

 

 

 

3. Absorção: deve-se incidir a luz da lanterna ou da ponteira laser sobre 

as superfícies opacas, para ajudar na observação do fenômeno, deve-

se soprar um pouco de amido de milho sobre a luz da ponteira ou 

lanterna (Figura 13). 

 

Figura 12- Refração na água. Fonte: 

foto da autora 

Figura 11- Reflexão no espelho. 

Fonte: foto da autora 
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Sugestões para avaliação da aprendizagem 

Discuta com seus colegas e responda em seu caderno: 

1. O que acontece quando a luz encontra o espelho na primeira 

montagem? 

2. O que acontece quando a luz atravessa a água com amido de milho na 

segunda montagem? 

3. E o que acontece na terceira montagem quando a luz é direcionada 

aos objetos opacos? 

4. Faça um desenho que mostre o que acontece com a luz em cada uma 

das montagens feitas acima. 

5. Leia as definições a seguir: 

i. O fenômeno da reflexão se dá quando a luz volta a se propagar 

no meio de origem após incidir sobre um objeto polido. 

ii. A refração acontece quando a luz atravessa uma superfície e é 

desviada do percurso original. 

iii. O fenômeno de absorção se dá quando ao incidir sobre uma 

superfície, a luz nem retorna ao meio de origem e nem se 

propaga. 

Escreva em quais das montagens, 1, 2 ou 3, você observou cada 

fenômeno descrito acima. 

Figura 13- Absorção em tecido. 

Fonte: foto da autora 
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6. Pense novamente sobre a pergunta do Hamlet na tirinha. Você já sabe 

responder porque a grama é verde? Discuta com seus colegas e com o 

professor. 

 

3.2 Atividades propostas aos/às normalistas e estudantes do 5º ano do Ensino 

Fundamental I 

 

A orientação da BNCC (BRASIL, 2018) para o 5° ano do Ensino 

Fundamental I, é que os temas referentes à luz e visão sejam tratados dentro da 

unidade temática “Terra e Universo”, onde os objetos de conhecimento são os 

instrumentos óticos. Esses conteúdos podem ser relacionados com o campo 

“Características do espectro eletromagnético” do currículo mínimo do CN, como já 

dissemos no tópico 3.1.  

A seguir descrevemos uma sequência didática com o objetivo de promover a 

aprendizagem de conceitos e conhecimento para o manuseio de alguns 

instrumentos ópticos bem como seus usos sociais. 

A sequência didática, ou Projeto Aula, é o material que o estudante receberá 

para fazer a atividade. É composta por 3 aulas onde: a primeira é uma revisão do 

conteúdo de propagação retilínea da luz, como visto no tópico 3.1, a segunda tratará 

de lentes e do olho humano, e a terceira de outros instrumentos óticos do cotidiano. 

Pretendemos que cada aula aconteça em dois tempos de 50 min, totalizando 1h e 

40min para cada uma. 

Aula 1 

 

Problematização 

Observe a imagem abaixo, figura 14, e responda às perguntas: 
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Figura 14. Fonte: https://www.bonde.com.br/casa-e-decoracao/noticias/portas-pivotantes-

sao-modernas-e-ocupam-menos-espaco-235533.html 

 

Você conseguiria enxergar a mesa com o vaso de flores se estivesse 

olhando para dentro da sala através da abertura da porta? 

Por que você acha que isso acontece? 

  

Perguntas- chave 

Qual é o caminho que a luz segue? 

Por que não conseguimos ver o que está atrás de nós? 

 

Conceitos- chave: propagação retilínea da luz 

A luz segue em linha reta quando atravessa meios homogêneos, ou seja, 

meios que apresentam as mesmas características em qualquer parte dele que 

analisarmos. Alguns exemplos de meios homogêneos são a água, o vidro e o ar. 

 

Atividade em grupo 

Forme um grupo, de no máximo 5 participantes, com seus colegas de turma. 

Vocês serão responsáveis pela montagem do seu kit experimental, como descrito a 

seguir; o professor estará à disposição para auxiliá-los. Quando o kit estiver 

montado, peça ao professor para escurecer a sala. 
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Construção e montagem do kit 

O arranjo experimental foi extraído de Gaspar (2016, p. 60) 

Materiais: 

• Uma fonte de luz, pode ser uma lanterna 

• Três folhas de papel com um furo no centro 

• Uma folha de papel sem furo, que servirá de anteparo 

Montagem: 

• Organizem as folhas de papel, segurando-as enfileiradas de modo que: 

a folha sem furo fique em uma ponta (anteparo), as folhas com furo 

fiquem no meio, e a fonte de luz fique na outra ponta (Figuras 15 e 16). 

 

               

 

 

Como funciona o kit 

A princípio as folhas devem estar organizadas de modo que as posições dos 

furos coincidam e vocês possam perceber a luz vinda da fonte no anteparo. Em um 

segundo momento, as folhas com furos são reorganizadas de modo que as posições 

dos furos não coincidam, para que observem que dessa vez a luz não chega no 

anteparo. 

 

Sugestões para avaliação da aprendizagem 

Leia as questões abaixo e discuta com seus colegas de grupo, depois 

responda no seu caderno: 

Figura 15- Folhas alinhadas 

(Fonte: foto da autora) 
Figura 16- Folhas desalinhadas 

(Fonte: foto da autora) 
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1. Com todos os furos dos papéis alinhados, o que você observa no 

anteparo? 

2. Desalinhe os furos dos papéis e observe o anteparo novamente. Algo 

mudou? O que?  

3. Deve existir alguma característica da luz que causou a mudança nas 

observações que você fez. Que característica poderia ser essa? 

4. Como a característica da luz que você constatou no item 3 poderia te 

ajudar a responder as questões da Problematização? 

 

Aula 2 

 

Problematização 

Observe a tirinha a seguir (Figura 17): 

 

Figura 17 (Fonte: http://www.propostasensinodefisica.net/1_THs/ths_flu/flu_009.gif) 

 

Agora leia as próximas perguntas e reflita: 

Por que o rato quer enganar a senhora? 

Por que ele diz que o esquema só funciona com “velhinhas bem míopes”? 

Você sabe o que é miopia? 

 

Perguntas- chave 

Como nossos olhos funcionam? 

Por que algumas pessoas precisam de óculos para enxergar melhor? 

Por que quando vemos uma imagem através de uma lupa ela aumenta? 

 

Conceitos- chave: lentes, olho humano e defeitos de visão 
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Segundo Gaspar (2016, p. 118): “lente é qualquer corpo transparente 

limitado por duas superfícies, das quais pelo menos uma é curva.”  

O olho humano tem o formato de uma esfera e é responsável pelo sentido 

da visão. Para que isso ocorra: a luz deve entrar no olho através da córnea, passar 

pelo cristalino (que é um tipo de lente) e formar uma imagem na retina que será 

interpretada pelo nosso cérebro. (Veja a Figura 18) 

 

Figura 18- Esquema do olho humano (Fonte: 

https://www.sofisica.com.br/conteudos/Otica/Instrumentosoticos/imagens/olho_reduzido.jpg) 

 

Os defeitos de visão mais comuns são: a miopia, a hipermetropia e o 

astigmatismo. Só podemos ver com nitidez se a luz que entrar nos nossos olhos 

formar uma imagem exatamente sobre a retina. Os olhos míopes têm um formato 

mais alongado e por isso a imagem é formada antes da retina, isso dificulta enxergar 

o que está longe; nos olhos com hipermetropia acontece o oposto, o formato é mais 

achatado, e por isso a imagem se forma depois da retina e dificulta enxergar o que 

está perto. No caso do astigmatismo, o problema está em irregularidades da córnea 

que acabam fazendo com que a imagem formada na retina tenha deformações, 

causando a visão embaçada.  

 

Atividade em grupo 

Forme um grupo, de no máximo 5 participantes, com seus colegas de turma. 

Vocês serão responsáveis pela montagem do seu kit experimental, como descrito a 

seguir; o professor estará à disposição para auxiliá-los.  

 

Construção e montagem do kit 

O kit que montaremos nessa aula é uma Câmara Escura de Orifício. Por 

meio desse dispositivo, extraído de Nasser, Gusmão e Margoto (s/d), aprenderemos 
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como funciona a captação de imagens em uma câmera fotográfica antiga e nos 

nossos olhos.  

Materiais: 

• 1 bola de isopor de 150 mm de diâmetro 

• 1 lupa de 50 mm de diâmetro 

• Pistola e bastão de cola quente 

• Cola de isopor 

• Papel vegetal 

• 1 copo plástico de guaraná natural (ex: GuaraCamp, GuaraVita, ...) 

• 1 tampa de garrafa PET 

• Tesoura 

• Estilete 

• Lixa fina de madeira ou de unha 

• Pincel fino 

• Caneta de retro projetor vermelha 

• Tinta guache preta e em uma das cores: azul, verde, cinza ou marrom 

Montagem: 

• Separe as duas metades da bola de isopor 

• Na primeira metade: pressionando a boca do copo de guaraná no 

centro da parte externa da bola, faça uma marcação e corte com o 

estilete (chame o professor para ajudar nessa etapa).  Verifique se o 

copo de guaraná se encaixa de forma justa na abertura feita, utilize a 

lixa para dar o acabamento ou para alargar a abertura se for 

necessário (Figuras 19 e 20). 
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• Anteparo: corte o fundo do copo de guaraná, aproximadamente a 1,0 

cm do fundo, com a tesoura. Passe um pouco de cola de isopor em 

toda a boca do copo e fixe o papel vegetal bem esticado. Quando a 

cola estiver seca recorte o excesso de papel. Encaixe o copo de 

guaraná no furo feito na primeira metade da bola de isopor, com a boca 

voltada para a região externa. (Figura 21) 

 

 

 

 

Figura 19- Marcação na bola de 

isopor com o copo de guaraná. 

Fonte: foto da autora 

Figura 20- Encaixe do copo de 

guaraná na bola de isopor. Fonte: 

foto da autora 

Figura 21- Anteparo. Fonte: 

foto da autora 
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• Na segunda metade da bola: faça uma marcação com a tampa de 

garrafa PET, da mesma forma que foi feito com o copo de guaraná na 

primeira metade. Corte a região marcada (chame o professor para 

ajudar nessa etapa) e utilize a lixa apenas para fazer o acabamento. 

Retire a lente da lupa e fixe-a na parte interna da bola de isopor, no 

centro do corte, com a pistola de cola quente. (Figuras 22 e 23) 

 

            

 

 

 

• Pinte a íris e a pupila com a tinta guache, na segunda metade da bola 

de isopor onde foi colada a lente. Na primeira metade, onde está o 

copo de guaraná, desenhe vasos sanguíneos com a caneta de 

retroprojetor vermelha. (Figura 24) 

 

 

Figura 24- Pintura na bola de isopor. Fonte: 

foto da autora 

Figura 22- Marcação na bola de 

isopor com a tampinha de garrafa. 

Fonte: foto da autora 

Figura 23- Fixação da lente na 

bola de isopor. Fonte: foto da 

autora 
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• Junte as metades da bola de isopor novamente e o olho estará pronto. 

(Figura 25) 

 

 

 

 

Como funciona o kit 

Para utilizar o olho que tudo inverte, direcione a região do olho que possui a 

lente para o objeto que se deseja observar. A outra extremidade, onde está o 

anteparo, deve ficar voltada para os olhos do observador. Para melhorar a imagem 

mexa no copo de guaraná colocando-o mais para dentro ou para fora da bola de 

isopor. É importante que o objeto observado esteja bem iluminado. 

 

Sugestões para avaliação da aprendizagem 

Responda no seu caderno as perguntas abaixo: 

1. O que acontece com os objetos que você observa através do “olho” que 

você e o seu grupo montaram.  

2. Desenhe um esquema mostrando como o olho humano funciona. 

3. O esquema que você desenhou para o olho humano está de acordo com 

as observações que você fez com o olho que você e o seu grupo 

montaram?  

4. Para aprender uma pouco mais sobre lentes e defeitos de visão, assista o 

vídeo Lentes convergentes e divergentes (fonte: 

Figura 25- Olho finalizado. Fonte: foto da 

autora 
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 https://www.youtube.com/watch?v=QONtGu9qIaQ).  Veremos de forma 

clara a diferença entre esses dois tipos de lentes e como elas podem ser 

usadas para corrigir alguns defeitos de visão.  

5. Agora que você já viu o vídeo, registre no seu caderno, nas suas próprias 

palavras, o que você aprendeu. 

 

Aula 3 

 

Problematização 

As imagens das Figuras 26 a 31 a seguir representam objetos reais:  

 

 

Figura 26- Luneta. Fonte: 

https://www.kasaideia.com.br/luneta-

decorativa 

 

 

Figura 28- Microscópio. Fonte: 

https://www.produtosparalaboratorios.com.br/

microscopio-binocular-semi-plano-led-olen 

 

 

Figura 27 – Lupa. Fonte: 

https://www.eletronicacastro.com.br/ferrament

as-lupa/4775-lupa-de-mao-21b010-hikari-

lente-50mm-0000000047753.html 

 

 

Figura 29 – Periscópio. Fonte: 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrat

egias-ensino/construcao-um-periscopio.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QONtGu9qIaQ
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Figura 30- Máquina fotográfica. 

Fonte: 

http://www.mundodoevento.com.br/produto/alu

guel-de-maquina-fotografica-digital-24x-

zoom/18988 

 

Figura 31- Óculos. Fonte: 

https://www.tobesunglasses.com.br/armacao-

para-oculos-de-grau-to-be-sunglasses-

retangular-preta-mt2239c1

 

Leia as perguntas e responda: 

Você conhece todos esses objetos? Como eles são utilizados? 

Você pode descrever o funcionamento de pelo menos um deles? 

O que eles têm em comum? 

 

Perguntas- chave 

O que são instrumentos óticos? 

Como eles nos ajudam no dia a dia? 

 

Conceitos chave: propagação retilínea da luz, lentes e espelhos 

Em meios homogêneos a luz se propaga em linha reta. 

Segundo Gaspar (2016, p. 118), uma lente é qualquer corpo transparente 

limitado por duas superfícies, das quais pelo menos uma é curva. 

Espelhos são superfícies muito bem polidas que produzem a reflexão regular 

da luz (GASPAR, 2016, p. 68). Reflexão regular é aquela em que raios refletidos são 

paralelos; diferente da reflexão difusa em que os raios refletidos não são paralelos. 

 

Atividade em grupo 

Forme um grupo, de no máximo 5 participantes, com seus colegas de turma. 

Vocês serão responsáveis pela montagem do seu kit experimental, como descrito a 

seguir; o professor estará à disposição para auxiliá-los. 

 

http://www.mundodoevento.com.br/produto/aluguel
http://www.mundodoevento.com.br/produto/aluguel
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Construção e montagem do kit 

Temos aqui orientações para a montagem de 3 kits experimentais. Como o 

tempo de uma aula não é suficiente para cada grupo montar todos, o professor 

escolherá um kit diferente para cada grupo. Os kits poderão ser repetidos se a 

quantidade de grupos for superior à quantidade de kits. 

Alguns materiais podem ser difíceis de encontrar, como a lente usada no kit 

2, nesse caso o professor ajudará fornecendo esses materiais 

 

1. Lente de aumento 

É um instrumento ótico que nos ajuda e enxergar em tamanho 

maior os objetos sobre os quais o focamos. O arranjo experimental foi 

extraído de Como fazer uma lupa caseira (fonte: 

http://www.manualdomundo.com.br/2015/09/como-fazer-uma-lupa-

caseira/). 

Materiais: 

• Cola epóxi 

• 1 garrafa de água mineral transparente, pode ser de qualquer 

tamanho, só é necessário que a boca da garrafa seja 

arredondada 

• Tesoura 

• Alfinete 

• Copo com água 

Montagem: 

• Recorte a parte superior da garrafa e, utilizando algum objeto 

redondo (como a boca de um copo, uma argola, um rolo de fita 

adesiva etc.) como molde, marque dois círculos na parte cônica 

da garrafa e corte. (Figura 32) 

 

http://www.manualdomundo.com.br/2015/09/como-fazer-uma-lupa-caseira/
http://www.manualdomundo.com.br/2015/09/como-fazer-uma-lupa-caseira/
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• Depois de recortadas com cuidado, as partes redondas devem 

ser coladas com a cola epóxi e a concavidade voltada para 

dentro, cuidando para que fique bem vedado. Para verificar a 

vedação, coloque a lente em um recipiente com água, aperte de 

leve e veja se sobe alguma bolha. Se houver bolhas, melhore a 

vedação nesses pontos com a cola epóxi. (Figuras 33 e 34) 

 

        

  

 

 

• Com o alfinete faça um micro furo no cantinho da lente em um 

dos lados. Coloque a lente em um recipiente com água e aperte 

delicadamente para que o ar saia e a água entre. Quando estiver 

totalmente cheia, a lente está pronta. (Figuras 35 e 36) 

 

Figura 32- Marcações na garrafa. 

Fonte: foto da autora 

Figura 33- Partes recortadas da 

garrafa e os componentes da 

cola epóxi. Fonte: foto da autora 

Figura 34- Verificação da 

vedação. Fonte: foto da autora 
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2. Microscópio 

O microscópio é um instrumento ótico que tem a capacidade de 

ampliar imagens muito pequenas, que não podemos ver a olho nu. O 

microscópio simples é constituído apenas de uma lente, o microscópio 

composto é formado por duas ou mais lentes. Vamos usar esse arranjo 

experimental, que foi inspirado em: de Faça um microscópio caseiro 

com celular (fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HwHJhti5fLs), 

para entender melhor seu funcionamento básico. 

Materiais: 

• Celular com câmera 

• Pedaço de E.V.A 

• Fita adesiva 

• Alguns materiais (livros, por exemplo) para servir de apoio para 

o celular e para os objetos a serem analisados 

• Uma lente, no vídeo é utilizada a lente de um drive de DVD 

queimado ou a de uma caneta laser. 

Montagem: 

• Fazer um furo no pedaço de E.V.A para encaixar a lente; (Figura 

37) 

 

Figura 35- Enchendo a lente com 

água. Fonte: foto da autora 

Figura 36- Lente 

finalizada. Fonte: foto da 

autora 

https://www.youtube.com/watch?v=HwHJhti5fLs
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• Com a fita adesiva, fixar o E.V.A (com a lente) na frente da 

câmera do celular. (Figura 38) 

 

 

 

 

 

3. Periscópio 

Este instrumento nos permite ver o que está acima de nós. Ele 

funciona com base no arranjo de dois espelhos planos que ficam 

separados por uma certa distância e inclinados em um ângulo de 45°. 

Para compreender melhor o funcionamento do periscópio, vamos 

montar o kit proposto em Manual do Mundo (TURBINE SEU 

SUBMARINO CASEIRO, 2016).  

Materiais: 

• Papel cartão preto, ou pedaço de papelão pintado de preto 

• Dois espelhos planos medindo 10x10 cm 

• Tesoura  

• Régua 

Figura 38- Lente fixada na câmera do 

celular. Fonte: foto da autora 

Figura 37- Pedaço de E.V.A e lente. 

Fonte: foto da autora 
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• Cola 

• Lápis 

• Fita adesiva  

Montagem: 

• Divida o papel cartão em 5 partes, 4 partes medindo 11 cm e 1 

parte com o tamanho que sobrar. (Figura 39) 

 

 

 

 

• Posicione o papel cartão de modo que a faixa mais estreita fique 

do seu lado esquerdo. Nessa posição faça uma linha a 11 cm da 

borda superior e faça as marcações indicadas na Figura 40 

abaixo. O quadrado abaixo da marcação D deve medir 8x8 cm e 

ficar a 1,5 cm da borda. Recorte as partes riscadas.  

 

 

 

 

Figura 39- Marcações no papel cartão. 

Fonte: foto da autora 

Figura 40- Marcações no papel cartão. Fonte: 

foto da autora 
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• Vire o papel cartão de modo que a faixa mais estreita fique do 

seu lado direito agora. Nessa posição faça uma linha a 11 cm da 

borda superior e faça as marcações indicadas na Figura 41 

abaixo. O quadrado abaixo da marcação I deve medir 6x6 cm e 

ficar a 2,5 cm da borda. Recorte as partes riscadas.  

 

 

 

 

• Depois que todas as partes riscadas forem recortadas, o papel 

cartão deve ficar como na Figura 42, parecendo uma caixa. 

 

 

 

 

• Monte a caixa dobrando nas marcações e colando as abas. O 

lado preto do papel cartão deve ficar para dentro. Não cole a 

tampa ainda. (Figura 43) 

 

Figura 41- Marcações no papel cartão. Fonte: 

foto da autora 

Figura 42- Papel cartão recortado. Fonte: 

foto da autora 
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• Posicione os espelhos em um ângulo de 45º de frente para as 

aberturas. Fixe-os nessa posição com a ajuda da fita adesiva, 

prenda a base e as laterais. Com os espelhos presos, feche a 

tampa da caixa e verifique se os espelhos estão bem 

posicionados. (Figuras 44 e 45) 

 

        

 

 

 

Como funciona o kit 

Descrevemos a seguir como cada kit experimental deve ser utilizado: 

1. Lente de aumento 

Figura 43- Caixa dobrada e com o fundo 

colado. Fonte: foto da autora 

Figura 44- Posição dos espelhos 

na caixa. Fonte: foto da autora 

Figura 45- Caixa montada. 

Fonte: foto da autora 
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Para utilizar a lente de aumento basta posicioná-la na frente e próxima do 

objeto que se deseja ampliar.  

2. Microscópio 

Para utilizar o microscópio basta posicionar o celular sobre algum objeto 

de apoio alto, para que ele não se movimente e a câmera perca o foco, e 

posicionar abaixo do celular o objeto que se deseja analisar. É melhor que a 

câmera esteja no modo foto e não no modo vídeo, pois o ajuste automático 

do foco é melhor. 

3. Periscópio 

Para utilizar o periscópio, deve-se observar pelo corte retangular feito na 

parte de baixo os objetos que estiverem de frente para o corte retangular 

superior. 

 

Sugestões para avaliação da aprendizagem 

1. Manuseie o instrumento óptico que você construiu com seus colegas de 

grupo e converse com eles sobre como é o funcionamento. 

2. Onde e como o instrumento óptico que seu grupo construiu é utilizado no 

dia- a- dia? 

3.  Quando você e seu grupo chegarem a uma conclusão sobre as perguntas 

anteriores, conversem com o professor. 

4. Demonstre e explique para os outros grupos da turma como funciona o 

instrumento óptico que o seu grupo construiu. 
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4 RESULTADOS 
 

Em princípio os resultados desta pesquisa seriam: perfil da turma do CN; 

observação do desempenho dos normalistas na realização das atividades 

experimentais; avaliação da aprendizagem pelos estudantes do Ensino Fundamental 

I dos conceitos trabalhados nas atividades experimentais. Com a situação da 

pandemia, ficamos reduzidos ao perfil da turma do CN e alguma expectativa em 

relação à aprendizagem dos conceitos tratados nas sequências didáticas.  

Analisando as respostas dos estudantes do CN às perguntas feitas no 

questionário, vimos que os participantes eram jovens no início da vida adulta, com 

faixa etária variando de 17 a 19 anos, como indicado no Gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1- Idade dos Estudantes. 

 

 

 

Gráfico 2- Fez ou pretende fazer Formação Geral. 

 

Desses participantes, 18 não viram, ou não veem, a necessidade de 

complementar sua educação através da Formação Geral (Gráfico 2). No que diz 

respeito à escolha pelo CN, cerca de 52 % afirmou que fez esta escolha por ter 

facilidade em ajudar os colegas com dificuldades ou por gostar de crianças. 33 % 
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dos estudantes disseram que receberam incentivo de suas famílias, que contava 

com pelo menos um dos pais professores ou um outro parente. Os 14 % dos 

estudantes restantes revelaram que optaram pelo CN, visando o mercado de 

trabalho, ou porque não tiveram outras opções. A ideia de que a maioria das 

pessoas escolhe a formação e a profissão de professor por não ter outras opções de 

curso ou porque deseja uma inserção rápida no mercado de trabalho não se justifica 

aqui, pois uma minoria respondeu dessa forma. O que percebemos é que o exemplo 

de pais, familiares, amigos e professores antigos tem bastante peso na tomada 

dessa decisão e, ainda mais, a vocação para o magistério.  

 Quanto à questão 3, todos os participantes responderam 

afirmativamente. Como vimos anteriormente, a formação mínima para atuar como 

docente em território nacional é a oferecida na modalidade normal do ensino médio, 

como determina a LDBEN (BRASIL, 1996), portanto, a resposta unânime dos 

normalistas não foi uma surpresa. 

 

 

Gráfico 3- Cursos superiores. 

 

Pode-se observar no Gráfico 3 que 12 dos estudantes pretendiam se 

especializar na área da educação ingressando em cursos de pedagogia ou 

licenciatura. O interesse de 6 dos participantes pela área da psicologia pode ser 

explicado pela própria grade curricular do CN (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2015, p. 19-20), que apresenta aos estudantes a aplicação da psicologia na 

educação. O que surpreendeu foram as escolhas que divergem da área da 

educação feitas por alguns dos estudantes, por exemplo, dois deles manifestaram o 

interesse pela área da medicina veterinária. Tal interesse pode estar relacionado ao 
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local onde fica a escola. A cidade de Silva Jardim possui muitas áreas rurais 

ocupadas com fazendas de plantações e de gado, é um município onde a agricultura 

é uma atividade forte, talvez por isso esses dois estudantes tenham interesse nessa 

área profissional. 

Aproximadamente 76% dos estudantes quando questionados sobre as 

disciplinas que mais gostaram ao longo dos anos de formação destacaram 

disciplinas de cunho pedagógico como: Conhecimentos Didáticos Pedagógicos da 

Educação Infantil (CDPEI), Conhecimentos Didáticos e Pedagógicos do Ensino 

Fundamental (CDPEF), Conhecimentos Didáticos e Pedagógicos da Educação de 

Jovens e Adultos (CDPEJA), Conhecimentos Didáticos e Pedagógicos da Educação 

Especial (CDPEE), Processo de Alfabetização e Letramento (PAL), Linguagem e 

Alfabetização (LALFA) e Práticas Pedagógicas/ Iniciação a Pesquisa (PPIP). Um 

estudante destacou Matemática, dois destacaram Física e dois afirmaram que 

nenhuma disciplina se destacou nas suas preferências. A preferência da maioria dos 

participantes pelas disciplinas pedagógicas pode se dar pelo fato de que essas 

matérias se diferenciam do que eles estavam acostumados no Ensino Fundamental I 

e II, onde o que eles deveriam aprender era o conteúdo. Nas disciplinas 

pedagógicas eles têm a oportunidade de aprender e discutir a forma como os 

conteúdos são apresentados e sobre as interações na sala de aula. 

A maioria viu como um problema o fato de não terem ao longo dos três anos 

de formação as disciplinas relacionadas à ciência de forma contínua, como acontece 

na Formação Geral. A grade curricular do CN, bem como do restante dos segmentos 

da educação básica, é determinada pela Secretaria de Educação do Estado do Rio 

de Janeiro e de acordo com as últimas diretrizes (ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

2015), o CN conta com uma matriz curricular diferenciada da Formação Geral. As 

disciplinas de caráter pedagógico e didático, mencionadas anteriormente, devem ser 

ministradas para complementar a educação dos estudantes, mas, isso implica em 

uma redução da carga horária de outras disciplinas como Física, Biologia, 

Sociologia, Geografia, entre outras. Dessa forma, os estudantes não têm contato 

com todas as disciplinas ao longo dos três anos de formação, com algumas 

exceções, para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, por exemplo. 

Além de reclamar do pouco tempo disponível para as disciplinas relacionadas à 

ciência, alguns estudantes ainda afirmaram que a aprendizagem é dificultada nesse 

sistema. No entanto, todos reconheceram os esforços dos professores dessas 
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disciplinas em trabalhar de forma lúdica e dinâmica, ainda que básica, seus 

conteúdos e tentarem fazer a conexão entre o que eles aprendem na sala de aula do 

Ensino Médio e o que eles precisarão ensinar nas aulas do Ensino Fundamental I. 

Aqui, cabe ressaltar, que o trabalho desenvolvido pelos professores dessa área fez 

total diferença e o reconhecimento dos estudantes é prova disso. Nas aulas de 

Física, que são o nosso interesse nesse trabalho, o professor teve o cuidado de 

trazer os conteúdos de forma que os estudantes pudessem não apenas entender o 

que estava sendo apresentado, como também pensar em formas de o transpor para 

o Ensino Fundamental I, que é uma das áreas de atuação dos normalistas.   

Sobre a questão de identificar conteúdos de Física na disciplina de Ciências 

do Ensino Fundamental I, dos 21 estudantes que participaram da pesquisa, dois 

responderam negativamente e o restante, que respondeu afirmativamente, 

identificou como conteúdos de Física os tópicos: sistema solar e movimentação dos 

corpos celestes, cores, energia, densidade, luz, estados físicos da água e gravidade. 

É interessante que a maioria dos participantes tenha feito essa identificação, ainda 

mais porque nessa etapa, Física e Química estão entrelaçadas, como no caso dos 

tópicos de densidade e estados físicos da água.  

No gráfico 4, abaixo, podemos analisar as respostas dos participantes com 

relação à questão de se sentirem seguros em ministrar esses conteúdos de Física 

em uma aula.  

 

 

Gráfico 4- Segurança nos conteúdos. 

 

Percebemos que apesar dos estudantes apontarem problemas na carga 

horária das disciplinas voltadas à ciência e como se sentem prejudicados, a 
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eficiência na dinâmica das aulas acaba sendo comprovada quando os estudantes 

demonstram confiança em passar o que aprenderam adiante.  

 Na questão 10, 12 dos participantes tiveram a oportunidade de 

ministrar aulas de Ciências nas Práticas Pedagógicas, como mostra o Gráfico 5 

abaixo. Vale ressaltar que o professor que recebe os estagiários nas escolas é quem 

determina os temas das aulas que eles ministrarão, pois é importante que as aulas 

estejam em acordo com o planejamento do professor. 

 

 

                                                               Gráfico 5- Aula de Ciências no período de estágio. 

 

O gráfico 6, a seguir, apresenta as respostas dos estudantes à questão 11, 

onde deviam registrar quais dos conteúdos selecionados da disciplina de ciências 

tinham mais segurança de apresentar em uma aula. Os conteúdos foram extraídos 

da BNCC (BRASIL, 2018) e além de tópicos de Física, selecionamos tópicos de 

Química e Biologia para, dessa forma, perceber em quais das três áreas os/as 

normalistas apresentariam maior facilidade. Analisando o gráfico, vemos que a 

segurança maior está nos tópicos relacionados à Biologia e que em assuntos mais 

específicos de Física, como “instrumentos óticos” e “propriedades físicas dos 

materiais”, os participantes não sentem segurança alguma. Isso pode ser explicado 

pelo fato de que os conteúdos de Biologia apontados são mais perceptíveis e 

próximos do cotidiano dos estudantes do que os conteúdos de Física, ou Química. 

Concluímos que embora os professores estejam fazendo um bom trabalho, 

ajudando os alunos a transpor conteúdos do Ensino Médio para o Ensino 

Fundamental I, uma carga horária maior para essas disciplinas realmente é 

necessária para apresentar e estabelecer conteúdos mais complexos com os 

estudantes. 
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Gráfico 6- Conteúdos diversos de disciplina de Ciências do Ensino Fundamental I. 

 

 Analisando as respostas dos estudantes participantes à pesquisa, 

percebemos que, de forma geral, são pessoas que têm gosto em aprender e 

ensinar. Apesar das dificuldades impostas pela matriz curricular, no que diz respeito 

às cargas horárias das disciplinas de ciência, o relacionamento com elas se mostrou 

melhor do que o esperado. Do nosso ponto de vista, esse bom relacionamento deve-

se ao comprometimento dos professores em realizar um bom trabalho e pela 

percepção disto pelos estudantes que, em resposta, se tornam mais participativos e 

interessados. 

 Nossas expectativas com relação às atividades envolviam, obviamente, 

a aprendizagem significativa dos conceitos físicos escolhidos, tanto para os/as 

normalistas quanto para os estudantes do Fundamental I.  

 Como as sequências didáticas seriam aplicadas primeiro com os/as 

normalistas, esperávamos que a aprendizagem se desse pela interação: com o 

material das aulas, entre eles/elas e conosco. Dessa forma gostaríamos de criar um 

ambiente favorável ao questionamento do conhecimento, sem medo de exposição 

ou vergonha. Da interação com o material, gostaríamos de promover ainda 

momentos de reflexão e discussão sobre como aplicá-lo com os estudantes do 3º e 

5º ano do Ensino Fundamental I, já que os estudantes do CN têm o conhecimento 

teórico e prático para isso, sugerindo mudanças e melhorias nas aulas. 

 Após esse momento com os/as normalistas, passaríamos à aplicação 

do material revisado e editado, seguindo as propostas deles/delas, com os 

estudantes do Ensino Fundamental I. Nosso objetivo nesse ponto, além de promover 
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aprendizagem, seria instigar a curiosidade. Gostaríamos que essas aulas 

fomentassem uma curiosidade e aproximação por parte dos estudantes com a 

ciência, que eles percebessem que ela está mais próxima deles do que, talvez, eles 

imaginassem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pela análise que fizemos da BNCC do Ensino Fundamental I (BRASIL, 

2018), percebemos que há um interesse em trazer à tona a ciência que permeia o 

cotidiano dos estudantes com os conteúdos de Física que foram inseridos na 

disciplina Ciências. Os temas propostos na Base certamente contribuirão para a 

formação crítica dessas crianças, ajudando-as a se tornarem cidadãos com 

capacidade de observação e análise do que se passa ao redor, reflexão sobre 

informações e conhecimentos adquiridos para, então, se posicionarem e tomarem 

decisões. 

Sabemos que a efetividade do que foi proposto na BNCC não depende 

apenas do documento, mas sim de todas as ações que serão tomadas a partir dele, 

e aqui o professor tem papel central. Se queremos mudar a relação que os 

estudantes têm com a ciência, precisamos repensar a forma como a apresentamos 

a eles. A Base sugere a formação continuada dos professores que já estão atuando, 

mas também necessita-se olhar com atenção para os profissionais que estão sendo 

formados agora. Ambos precisam vivenciar essas experiências de aprendizagem e 

reconexão com a ciência, só assim poderão promovê-las entre os estudantes. 

No currículo mínimo do CN disponibilizado pela SEEDUC (ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2013), vimos que as disciplinas de ciência têm a carga horária 

reduzida, se comparadas à carga horária da Formação Geral, e por isso há uma 

redução nos conteúdos de Física, Química e Biologia. Pelas respostas dos/das 

normalistas que entrevistamos com o questionário, percebemos que eles/elas se 

sentem prejudicados com o tempo mais limitado. No entanto, percebemos como o 

trabalho dos professores estava sendo um diferencial para eles/elas. Das respostas 

ao questionário vimos que embora os estudantes identifiquem conteúdos de Física 

na disciplina Ciências do Ensino Fundamental I, a dificuldade que apresentaram 

estava em como ensinar os conteúdos que aprenderam. Na turma que conhecemos, 

o professor de Física estava justamente desenvolvendo atividades para ajudar a 

sanar esse problema.  

Em nosso trabalho, propusemos o uso de atividades para que os/as 

normalistas pudessem experimentar de forma prática os conceitos físicos, refletir 

sobre, e propor formas de aplicação com os estudantes do Fundamental I. Fizemos 

um levantamento com eles/elas sobre os conteúdos mais problemáticos. Dentre as 
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dificuldades apontadas escolhemos trabalhar com as que dizem respeito à luz e à 

visão que no Ensino Fundamental I são abordadas, por exemplo, nos objetos de 

conhecimento: “Instrumentos óticos “ no 5° ano; “ Efeitos da luz nos materiais” no 3° 

ano; e “O Sol como fonte de luz e calor” no 2° ano; e no CN no campo 

“Características do espectro eletromagnético” no 3° ano. Este campo da grade 

curricular do CN deixa muito em aberto os conteúdos a serem apresentados; tanto 

assim que o professor de Física da turma pesquisada informou que ele segue o 

Currículo Mínimo da SEEDUC para Formação Geral.  

Com isso, concluímos que ainda há muito o que fazer para conciliar o que é 

ensinado no CN com o material que os/as normalistas efetivamente trabalharão no 

Ensino Fundamental I. Essa falta de conexão entre conteúdos acaba sendo uma das 

causas da insegurança dos/das professores/as desse nível em ensinar temas de 

Física, o que acaba gerando nos estudantes do Fundamental I o sentimento de que 

tudo que envolve ciência é muito difícil ou chato. Concluímos que, além de novos 

currículos, novos livros, novos métodos, é primordial o papel do professor do CN em 

aproximar os/as normalistas da ciência, para que eles/elas possam fazer o mesmo 

depois com as crianças do Fundamental I. 
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