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RESUMO 

 
PRÁTICAS DE FÍSICA PARA  ALUNOS DO REGIME SOCIOEDUCATIVO, ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Vinícius Laurindo da Fraga Gomes 
 

Orientador: 
Prof. Dr. Luiz Telmo da Silva Auler 

 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação (nome         
dado na instituição) no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física            
(MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de           
Mestre em Ensino de Física 

  
O ensino de ciências e Física para os jovens internados no regime socioeducativo sofre              
limitações que vão desde necessidade de trabalhar em módulos, até impossibilidade de            
utilização de recursos e métodos usuais no ensino regular. Em particular o agrupamento de              
disciplinas em módulos faz com que a disciplina de Ciências e, consequentemente conteúdos             
de Física, não seja vista nos dois últimos módulos do Ensino Fundamental, deixando o aluno               
distante desses conteúdos quando ele entra no Ensino Médio. Visando complementar o            
ensino modular nos módulos correspondentes aos anos finais do Ensino Fundamental, foi            
construído como produto deste trabalho uma sequência de práticas de Física visando iniciar             
esse público nos conceitos e reflexões trazidos da Física. Na construção da sequência foram              
consideradas as limitações particulares a que este público está sujeito, a necessidade de             
prepará-los para a Física no Ensino Médio, bem como a inserção dos temas abordados no               
contexto de suas experiências cotidianas. Foram selecionadas práticas com materiais de fácil            
acesso sobre eletrostática, pressão, tensão superficial e calor, para as quais foram criadas um              
guia de estudos e um questionário de acompanhamento. O objetivo da sequência de práticas              
foi aguçar a curiosidade e despertar o interesse pelo estudo e pela Física num público com                
sérias deficiências e lacunas formativas. A ênfase na atividade experimental, além de associar             
a ciência Física com o seu lado de prático, possibilita que o jovem expresse suas habilidades                
construtivas e manuais, contribuindo para sua reaproximação com o estudo, tão importante            
para sua recuperação para a sociedade. Por meio do produto educacional aqui proposto,             
espera-se contribuir para a construção dos primeiros conceitos físicos da estrutura cognitiva            
desses jovens. Da mesma forma pretende-se fornecer aos professores que atuam no regime             
socioeducativo um recursos educacional para realizar sua prática docente de forma mais            
atraente, interessante e diversificada. 
 
 
Palavras-Chave: Ensino de Física, Práticas demonstrativas, Ensino Fundamental,        
Socioeducação 
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ABSTRACT 

 
PHYSICS PRACTICES FOR THE SOCIO EDUCATIONAL REGIME, FINAL YEARS 

OF THE MIDLE SCHOOL LEVEL 
 

Vinícius Laurindo Fraga Gomes 
 
 

Supervisor: 
Luiz Telmo da Silva Auler 

 
Abstract of master’s thesis submitted to Programa de Pós-Graduação (nome          
dado na instituição) no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física            
(MNPEF), in partial fulfillment of the requirements for the degree Mestre em            
Ensino de Física. 
 

The teaching of science and physics to young people in the socio-educational system suffers              
limitations ranging from the need to work in modules, to the inability to use resources and                
usual methods comonn in the formal education. In particular need to group disciplines in              
modules makes the subjects of Science and Physics not be seen in the last two modules of the                  
midle school level, leaving the student far away from such contents when he enters high               
school. To complement the modular teaching corresponding to the modules of the final years              
of midle school, it was built a sequence Physics practices to presente to this public their first                 
concepts and reflections on physics subjects. In the construction of the sequence were             
considered the particular constraints that the public is subjected, as the need to prepare them               
for physics in high school, as well as the inclusion of issues usually addressed in the context                 
of their everyday experiences. Simple experiments with easy findind material on           
electrostatics, pressure, surface tension and heat were selectec, for wich a guide to the              
practices and revision questionaries were prepared. The purpose of the following practices            
was to stimulate their curiosity and arouse interest both to the study and to Physics in public                 
with serious contents deficiencies and training gaps. The emphasis on experimental activity,            
in addition to associate the physical science with its practical side, allows the youngsters to               
express their manual skills, contributing to its rapprochement with study, a crucial step             
towards his recovery to society. Through the educational product here proposed we expect to              
contribute to the construction of the first physical concepts in cognitive structure of these              
youngsters. The same way we intend to provide teachers who work in the socio-educational              
system with an educational resource that enable them to carry out their teaching practice in a                
more attractive, interesting and diverse way. 
 
Key-words: Physics teaching. Demonstrative Practices, Midle School Level,        
Socio-educational Regime. 
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Capítulo 1 

Introdução 

Atualmente milhares de adolescentes, por diversos motivos, abandonam a escola e           

muitos destes que largam os estudos entram para a marginalidade. Estes adolescentes ao             

entrar em desacordo com a lei acabam em instituições socioeducativas, que têm por objetivo              

reintegrar esses adolescentes na sociedade. Uma das ferramentas mais importantes nessa           

ressocialização, senão a mais importante, é desempenhada pelo ensino no regime           

socioeducativo, cujo objetivo é fazer com que esses jovens reencontrem o caminho da escola,              

do estudo como caminho de (re)construção de suas vidas.  

A escola dentro do regime socioeducativo deve orientar esses jovens para que possam             

seguir por um caminho fora da criminalidade, e oferecendo-lhes estudo que lhes deêm as              

oportunidades e dignidade não encontradas na marginalidade. Um papel importante do           

professor no sistema socioeducativo, além de transmitir conhecimentos, é ajudar ao           

adolescente a reencontrar o caminho do estudo e a perceber que somente através da educação               

ele poderá mudar sua vida, conquistando de forma digna aquilo que ele almeja na vida. 

Para alcançar esses objetivos precisa-se buscar uma nova abordagem na Educação,           

uma nova metodologia, visto que o ensino tradicional não foi o suficiente para manter o               

jovem infrator dentro da escola. Se insistirmos nesse modelo de ensino não conseguiremos             

atrair e manter o interesse desses adolescentes pelo estudo. Outro ponto que reforça a              

necessidade de um trabalho educacional diferenciado a ser realizado dentro dessas unidades            

socioeducativas é o modelo do ensino. Atualmente no estado do Rio de Janeiro, o ensino               

socioeducativo é composto por módulos de ensino, tanto na segunda fase do Ensino             

Fundamental, como no Ensino Médio. Em ambos os níveis de ensino, quatro módulos             

compõem suas etapas, e cada módulo é composto por determinadas disciplinas, tendo apenas             

o Português e a Matemática como disciplinas comum em todas as etapas de ensino, fazendo               

com que, por exemplo, a disciplina de Física só seja apresentada aos adolescentes no segundo               

módulo do ensino médio. A disciplina de ciências, onde conceitos de física são apresentados              

durante o Ensino Fundamental só consta no primeiro módulo dos anos finais desta etapa da               
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escolaridade, fazendo com que haja um hiato de quatro módulos entre a ciências do Ensino               

Fundamental e a física do Ensino Médio. Como a duração de cada módulo é de seis meses,                 

esses adolescente podem ficar dois anos sem ter contato com a disciplina de Física ao longo                

de sua jornada escolar. Outro fator específico da socioeducação é a alta rotatividade dentro de               

uma turma, de tal forma que a mesma possa sofrer diversas mudanças de entrada e saída ao                 

longo de um único módulo. 

Visando auxiliar o professor nessa jornada, onde ele precisa trabalhar com essas            

especificidades e, ao mesmo tempo, resgatar o interesse desse público, propomos neste            

trabalho uma abordagem dos conteúdos de Física através de atividades, proporcionando uma            

interação construtiva entre alunos e entre eles e o professor. Essa proposta visa o público que                

está cursando o último módulo do Ensino Fundamental e que não tem contato com qualquer               

conteúdo de Física nesse módulo. Através de um conjunto de atividades práticas, paralelas ao              

módulo regular, os alunos terão a oportunidade de tomar conhecimento dos seus primeiros             

conceitos de Física, de forma prática, preparando-os para o encontro com a Física no nível               

médio. Conforme discutiremos adiante nessa dissertação, a cuidadosa seleção de temas e            

experimentos deve considerar as limitações particulares a que este público está sujeito, a             

necessidade de prepará-los para a Física no Ensino Médio, bem como a inserção dos temas               

abordados no contexto de  suas experiências cotidianas. 

A abordagem contextualizada é importante nesse caso para que o aluno, com            

pouquíssimo contato anterior com Ciências e Física, as compreenda como algo presente em             

seu cotidiano e que, através do conhecimento científico, é possível compreender fenômenos,            

tecnologias e contribuir ao bem estar da sociedade. Com estes pressupostos elaborou-se uma             

apostila de Física em que cada capitulo é abordado ao aluno do sistema socioeducativo,              

cursando os anos finais do Ensino Fundamental, dessa forma todos os conteúdos são tratados              

de maneira contextualizada. foram propostos experimentos simples e de fácil aplicação em            

qualquer sala de aula, adaptados para a realidade do sistema socioeducacional, em termos de              

limitação de tempo e espaço disponível, de objetos e materiais que podem ser utilizados e               

também quanto à formação prévia dos alunos.  

O objetivo dessa apostila foi o de propor situações de aprendizagem que agucem a              

curiosidade, despertar o interesse pelo estudo e pela ciência em um público com deficiências              

9 



e lacunas formativas, e que vivencia um processo de recuperação socioeducativo com muitas             

restrições e limitações para o desenvolvimento educacional. A ênfase na atividade           

experimental prática, busca, de um lado, associar a Ciência com o seu lado aplicado, curioso               

e , de outro lado, possibilitar que o aluno expresse suas habilidades construtivas e manuais.  

Isso foi considerado muito importante para esse público porque os conhecimentos           

prévios deles sobre Física, limitados ao senso comum, e com nível cultural muito aquém              

daquele esperado para alunos desse nível de escolaridade ao atraso e/ou afastamento do             

ensino regular.  

Por fim é interessante ressaltar que esse trabalho e seu produto objetiva também             

valorizar o papel do professor do ensino socioeducativo, cujo papel junto a esses jovens é               

ainda mais relevante do que com relação aos jovens do ensino regular. Para os jovens               

internos do regime socioeducativo o professor representa um vínculo social preservado           

enquanto ele se encontra privado de quase tudo, inclusive de sua família. O sucesso do               

professor no regime socioeducativo em motivar o aluno para o estudo pode representar a              

recuperação desse jovem para a sociedade e sua família. Ressalta-se as dificuldades            

enfrentadas pelos professores que atuam no sistema socioeducativo, uma vez que têm que             

ministrar disciplinas diferentes num único módulo, sem a disposição um material auxiliar            

apropriado, planejado com metodologias inadequadas, que não atraem os alunos, e os coloca             

de forma desinteressada e passiva no contexto do processo de ensino e de aprendizagem. 

A fundamentação teórica escolhida para este trabalho é a teoria da aprendizagem            

significativa, na qual é reconhecido que o principal fundamento para que venha a ocorrer uma               

aprendizagem significativa é a existência de conhecimentos prévios. Na linguagem de           

Ausubel, esses conhecimentos prévios precisam ser identificados pois servirão de          

subsunçores, que vão interagir e dar suporte cognitivo aos novos conhecimentos. Com a             

sequência prática proposta espera-se contribuir para a construção dos primeiros conceitos           

físicos na estrutura cognitiva desses jovens, que futuramente servirão de subsunçores aos            

conceitos de física que lhes serão apresentados quando entrarem o Ensino Médio. A             

metodologia interativa característica da experimentação favorece que o aluno tenha uma           

postura ativa na construção dos conhecimentos.Portanto, neste trabalho de pesquisa, nosso           

objetivo foi o de elaborar um material didático, a partir de proposição de atividades              
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experimentais práticas e bem como avaliar o seu impacto educativo em condições reais de              

sala de aula. 

Para tanto, no capítulo 2 discutiremos os fundamentos teóricos do trabalho. No            

capítulo 3 é detalhada a metodologia da construção e da aplicação do produto educacional,              

enquanto que no capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos da avaliação da aplicação              

do produto desenvolvido. Por fim, o capítulo 5 apresentamos nossas conclusões e no             

apêndice contém o produto educacional. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

Neste capítulo apresentamos inicialmente como se situa o ensino de Física no nível             

Fundamental e no sistema Socioeducativo. Em seguida revisamos um pouco da vasta            

pesquisa sobre a experimentação no ensino de física, com ênfase nas aulas demonstrativas.             

Logo após resumimos os fundamentos da teoria da aprendizagem significativa do           

norte-americano David Paul Ausubel, que usamos como referencial teórico para elaborar e            

analisar nosso produto. Os princípios da pesquisa-ação são apresentados ao final do capítulo,             

pois norteiam o próprio trabalho e a postura do professor enquanto pesquisador em sala de               

aula. 

 

2.1 Física no Ensino Fundamental 

 
A disciplina de Física não faz parte do Ensino Fundamental, nem no regime             

socioeducativo e nem no sistema regular de ensino. No Ensino Fundamental os conteúdos de              

Física vem inserida juntamente com os de Biologia e de Química, são objeto da disciplina de                

Ciências, e geralmente eles aparecem mais evidente no 9º ano. O Estado do Rio de Janeiro                

baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino           

fundamental (PCNs) [BRASIL, 1998] estabelece dentro do sistema de ensino regular um            

Currículo Mínimo: Ciências e Biologia (CM) [RIO DE JANEIRO, 2012], com temas que             

devem ser abordados e seguido pelos professores da rede. Já no ensino socioeducativo, cuja              

estrutura de ensino, conforme mencionamos, é diferente da rede regular, a disciplina de             

ciências só consta no módulo 1 dos anos finais do Ensino Fundamental, voltando a aparecer               

apenas no módulo 2 do ensino médio, já com as disciplinas de Física, Química e Biologia                

separadas. 

De acordo com o Currículo Mínimo estadual os conceitos mais relacionados a Física             

se apresentam no último bimestre do 6º ano e nos 3º e 4º bimestres do 9º ano, mas o                   

professor ao longo dos outros bimestres e séries do Ensino Fundamental, pode inserir temas              
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ou experimentos que julgar necessário ou pertinente ao assunto tratado no momento. O nome              

Currículo Mínimo já diz exatamente sua intenção, são os conceitos mínimos que devem ser              

abordados em sala, sendo um norte para o docente e não um limitador de conteúdos, dando ao                 

professor autonomia para acrescentar e desenvolver outros temas de acordo com sua            

avaliação de necessidade de abordagem de determinados assuntos, e de acordo com o             

surgimento das dúvidas e questionamentos dos alunos. A este respeito o CM ressalta que: 

... por ser mínimo, possibilita ao professor fazer escolhas mais          

adequadas à diversidade cultural dos alunos e à realidade de cada           

escola, já que terá espaço em seu plano de ensino para inserir os             

temas que considerar necessários para aprofundá-lo ou ampliá-lo,        

considerando a particularização por região ou mesmo a        

individualização por turma.  [RIO DE JANEIRO 2012 p.3] 

Em 1971, quando houve a mudança que tornou obrigatório o ensino de ciências ao              

longo de todo ensino fundamental através da lei federal 5.692, indicava-se a necessidade do              

estudo das ciências voltado para atividades práticas onde os estudantes pudessem vivenciar            

práticas e conseguir através delas relacioná-las ao seu cotidiano e às tecnologias que surgiam              

na sociedade. Porém, na grande maioria das escolas não foi possível a adoção dessa temática               

em sala de aula, permanecendo as aulas no modelo tradicional, sem as atividades práticas. A               

partir dos anos 80 uma proposta para o ensino de ciências que integrasse a Ciência, a                

Tecnologia e a Sociedade difundiu-se, ficando conhecida como abordagem CTS, cuja           

pesquisa em periódicos nacionais foi revisada por [Freitas 2015]. A proposta CTS visa             

atender as perspectivas do estudo de Ciência com práticas, associando-as com tecnologias e             

contextualizando-as com os problemas que afetam a sociedade. Essa abordagem traz também            

a importância da interdisciplinadade na abordagem dos temas, demonstrando não só a            

importância científica mas também de outras áreas associados aos temas abordados. Essa            

perspectiva também é incorporada nos PCNs, quando é dito que: 

os conteúdos devem favorecer a construção, pelos estudantes, de uma          

visão de mundo como um todo formado por elementos         

interrelacionados, entre os quais o ser humano, agente de         

transformação. Devem promover as relações entre diferentes       
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fenômenos naturais e objetos da tecnologia, entre si e         

reciprocamente, possibilitando a percepção de um mundo em        

transformação e sua explicação científica permanentemente      

reelaborada;  [BRASIL 1997, p. 30] 

Os PCNs de ciências para segunda fase do ensino fundamental, 5º ano ao 9º ano,               

indicam quatro eixos temáticos a serem trabalhados nesta fase acadêmica, sendo estas: “Vida             

e Ambiente”, “Ser Humano e Saúde”, “Terra e Universo” e “Tecnologia e Sociedade”. São              

nestes dois últimos temas que este trabalho tem seu foco e busca desta forma ajudar o                

trabalho dos professores em sala de aula. Mesmo sendo voltado, principalmente, para o             

ensino socioeducativo, todas as práticas podem ser usadas em salas de aula convencionais ou,              

caso existam, em laboratórios próprios para a prática de experimentos. A perspectiva é que as               

práticas possam ser mais um instrumento facilitador ao trabalho do professor, e este pode              

acrescentar outros experimentos para atender as necessidades mais próximas de sua realidade,            

ajudando a iniciar os alunos na disciplina de Física de forma mais dinâmica, fazendo com que                

eles tenham o interesse pelo conhecimento cientifico aguçado. 

 

2.2 Ensino no Sistema Socioeducativo 

 
Atualmente no Brasil, jovens com menos de 18 anos ao cometerem atos infracionais             

podem sofrer penas de reclusão com privação de liberdade. Porém, por ainda não terem              

atingido a maioridade, estes jovens têm o direito, e o estado tem a obrigatoriedade de               

possibilitar a continuidade de seus estudos. Segundo a lei federal 12.594/2012 que institui o              

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) 

Os planos de atendimento socioeduactivos deverão obrigatoriamente       

prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência         

social, cultura e capacitação para o trabalho e esporte, para          

adolescentes atendidos em conformidade com os princípios elencados        

na lei 8.068/1990 (ECA)  [BRASIL, 2012, p.5] 
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No estado do Rio de Janeiro a responsabilidade de dar continuidade a esse estudo              

desses jovens é da Diesp, que é Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e              

Socioeducativas, órgão submetido à Secretária de Estado de Educação (Seeduc). 

A Diesp conta hoje com sete escolas dentro de unidades socioeducativas, sendo cinco             

destas escolas localizadas no Rio e Grande Rio, e duas no interior: uma unidade em Campo                

dos Goytacazes e outra em Volta Redonda, onde este trabalho foi desenvolvido. 

O sistema de ensino funciona no regime modular, de acordo com a portaria 5053 da               

Seeduc que regulamenta as disciplinas a serem lecionadas em cada módulo. Cada módulo             

tem a duração de um semestre e possui uma carga horária de 20 horas semanais. Na primeira                 

fase do Ensino Fundamental, abrangendo do 1º ao 5º ano, período em que ocorre a               

alfabetização, ele é composto por quatro módulos, e como no ensino regular, os alunos tem               

apenas um professor com unidocência, exceto para a Educação Física, onde há um professor              

específico. Nesta fase em cada módulo, os estudantes têm aula de Linguagem, código e suas               

tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias; Ensino Religioso;          

Ciências Humanas, Sociais e suas tecnologias. 

Na segunda fase do ensino fundamental, compreendendo do 6º ao 9º ano, novamente             

são quatro módulos e, diferentemente do que acontece no ensino regular, aqui mantém-se a a               

unidocência. Dessa forma, o mesmo professor é o responsável por todas as disciplinas, exceto              

para Educação Física. Porém, nem todas disciplinas estão presentes em todos os módulos. As              

disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Educação Física, Orientação Profissional e          

Projeto Pedagógico Complementar estão presentes em todos os módulos e as outras            

disciplinas estão distribuídas da seguinte forma: no módulo I Ciências, no módulo II             

Geografia, no módulo III História e no módulo IV Inglês. Os professores no início de cada                

semestre passam por um período de capacitação específica para aquele módulo que ele vai              

trabalhar. Outra característica desse sistema é que o professor trabalha com tele aulas. O              

objetivo da unidocência nesta fase é que o aluno crie um laço com o professor e isto lhe                  

favoreça no avanço escolar e na aprendizagem. O sistema também permite que os conteúdos              

trabalhados não fiquem apenas restritos a atividades de livro e tele aula. O professor pode, e                

deve abordar os assuntos através de documentários, atividades lúdicas e debates com os             

alunos 
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No ensino médio, o sistema modular permanece em 4 módulos, porém não existe             

unidocência. Cada disciplina tem seu professor, porém nem todas estão em todos os módulos,              

com exceção de Língua Portuguesa/Literatura e Matemática, que permanecem em todos os            

módulos. No módulo I estão presentes História, Geografia, Filosofia e Sociologia. No módulo             

II aparecem Física, Química e Biologia. No módulo III temos novamente História, Geografia,             

Filosofia, Sociologia e agora também Educação Física. Por fim, no Módulo IV as disciplinas              

são Artes, Inglês, Física, Química e Biologia. Neste nível de ensino o professor continua a               

usar as tele aulas, porém sem ficar engessado nelas, podendo e devendo utilizar outros meios               

de abordar os conteúdos com seus alunos. 

Os adolescentes ao entrarem no sistema socioeducativo são inseridos nos módulos de            

acordo com a série em que eles frequentavam no ensino regular. A maioria dos adolescentes               

não traz nenhum documento que comprove a sua escolaridade e a família do menino também               

não se preocupa com este fato, quando isso lhe é pedido pela escola. É comum que os                 

adolescentes que chegam ao regime socioeducativo se encontrem afastados dos estudos,           

sendo que alguns chegam ao ponto de dizer que não lembram o nome da escola onde eles                 

estudavam e nem a série que estavam. A escola então, para a maioria dos ingressantes, aplica                

uma prova de amparo legal que visa certificar que o aluno realmente está ou tem condições                

de estar no módulo onde ele será matriculado. Essa inserção no sistema modular é feita da                

seguinte forma: quem está ou tem nível de 6º ano é inserido no módulo I, 7ºano módulo II,                  

8ºano módulo III e 9ºano módulo IV. O mesmo sistema é aplicado aos alunos dos anos                

iniciais do ensino fundamental e com os alunos do ensino médio também, e como no ensino                

regular os jovens podem ou não progredir de série, neste caso, de módulo. 

Há neste sistema uma situação bem particular, que são os chamados “meninos do             

seguro”. “Seguro” é um termo usado pelos adolescente e demais funcionários do Degase para              

uma determinada ala que precisa ficar isolado por motivo de segurança. São colocados nesta              

ala adolescentes que de alguma forma infringiram alguma “lei” de alguma facção. Estes             

meninos, em hipótese alguma podem frequentar o mesmo ambiente que os demais internos,             

sob o risco de ter sua integridade física comprometida de alguma forma, logo eles não podem                

frequentar a escola. Entretanto para a secretaria de educação essa situação não é reconhecida              

havendo a exigência de que esses adolescentes estudem. Os agentes socioeducativos que são             

os responsáveis pela segurança na unidade inteira, desaconselham a ida desses adolescentes            
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para a escola, dizendo não ser possível mantê-los em segurança e nem garantir a ordem na                

escola com a presença deles. Novamente a escola precisa então encontrar uma saída para esse               

impasse. A solução adotada é que tais alunos têm aula em um local dentro da sua ala                 

“seguro”, mas fora da escola, em uma sala multiseriada, onde um professor procura trabalhar              

todas as habilidades e competências de uma forma geral, e estes meninos recebem as              

atividade de seus respectivos módulos. 

Todos os adolescentes da socioeducação recebem um acompanhamento pedagógico e          

psicológico por parte da unidade. Embora este acompanhamento esteja a cargo de            

profissionais específicos, os professores também auxiliam nessa tarefa por meio dos           

conselhos de classe e de relatórios periódicos sobre os alunos. Esse dialogo é importante pois               

qualquer conduta diferente dos adolescentes na escola é informado diretamente ao pedagogo,            

que é o responsável por fazer relatórios sobre o comportamento dos adolescente dentro da              

unidade e encaminhá-los ao juiz. 

 

2.3 Experimentação no ensino de ciências e física 

 
A experimentação é reconhecidamente importante para o ensino de ciências e tem            

sido amplamente estudado por pesquisadores interessados no ensino de física [Araújo 2003] e             

de ciências [Zômpero 2011]. Alguns autores, como [Borges 2002], já há algum tempo,             

apontam que atividades experimentais que permitam aos alunos maior reflexão crítica sobre            

seus resultados e métodos são mais interessantes para o ensino de ciências do que atividades               

demasiadamente estruturadas por um roteiro. Tal tipo de abordagem da experimentação é            

conhecida como atividade investigativa, na qual o componente essencial é a liberdade para             

que os alunos formulem hipóteses explicativas [Zompêro 2011]. 

Dentro do ambiente escolar uma atividade de demonstração (AD) pode ter           

significados diversos, mas neste trabalho AD significa uma atividade experimental de           

demonstração, que segundo Ferreira apud [Gaspar 2005], visa: “i) ilustrar e ajudar a             

compreensão das matérias desenvolvidas nos cursos teóricos; ii) tornar o conteúdo           

interessante e agradável; iii) desenvolver a capacidade de observação e reflexão dos alunos.” 
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Na AD um experimento é usado para abordar o conceito teórico, mas por si só, a                

experiência não garante qualquer sucesso no processo de ensino e de aprendizagem. Como             

ressalta [Erthal 2006] a simples visualização dos fenômenos não é suficiente para fazer o              

aluno entendê-lo, mas pode ser muito eficaz para despertar a curiosidade do jovem e              

estimulá-lo a tentar compreender e formular explicações do que acontece. Nesta linha, a             

respeito das AD em classe, [Monteiro 2010] acrescenta que, além de motivadoras, estas             

atividades “podem contribuir significativamente para a compreensão dos conceitos estudados,          

uma vez que oferecem oportunidades de contextualização, formulação de hipóteses e de            

modelos explicativos” 

Ainda de acordo com Ferreira apud [Gaspar 2005], em aulas com AD, na maioria das               

vezes, não há uma interação apropriada entre o aluno e o experimento, fazendo com que o                

experimento seja apenas um recurso material para a abordagem do conceito. A abordagem             

com a qual o professor conduz a aula com AD é, portanto, fundamental, para que os                

resultados esperados de motivação, interação e possível aprendizagem significativa, possam          

ocorrer. Na aula com AD o experimento possui papel central, cabendo então ao professor              

atuar como mediador junto aos seus alunos. Claro que o professor também deve auxiliar na               

execução do experimento e, através de alguns questionamentos, direcionar e conduzir o            

andamento da aula. O experimento deve ser estimulado permitindo aos alunos o manuseio do              

material de forma livre, possibilitando que os estudantes refaçam o experimento quantas            

vezes forem necessárias. 

Ao trazer experimento para ser o elemento principal da aula, o papel do professor              

também é redefinido, ganhando destaque a função mediadora sobre a função transmissora.            

Como destaca Rivilla apud  [Gadéa 2011] 

Da perspectiva cognitiva, a teoria do ensino enfatiza que a base de            

sua compreensão não reside na potencialidade dos estímulos externos         

à ação de ensinar, mas na personalidade pensante e interveniente do           

professor, como co-protagonista da ação de ensinar, tendo em vista          

que o professor e os alunos são mediadores da interação formativa.           

(Rivilla apud  [Gadéa 2011, p. 115]) 
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Embora a AD em classe, como mostram os autores aqui destacados, permita uma             

série de situações pedagógicas interessantes e potencialmente frutíferas, [Gaspar 2005] faz a            

uma importante ressalva ao destacar que “a demonstração experimental em sala de aula não é               

um recurso pedagógico auto-suficiente (…), ela depende da ação do professor, de sua             

capacidade de fazê-la funcionar adequadamente e de torná-la um elemento desencadeador de            

interações sociais profícuas.” Portanto, ainda que a AD seja um recurso valioso para o ensino               

de ciências, há um consenso de que o papel do professor neste tipo de aula é diferenciado,                 

exigindo um preparo diferenciado para que as potencialidades dessa metodologia sejam bem            

aproveitadas. 

 

2.4 O papel da interação social 

 
Outro aspecto importante trazido pela AD em aulas é o próprio papel do aluno, que               

deixa de ser passivo em sala de aula, tornando-se ativo e participante. Como foi destacado na                

subseção anterior cabe ao professor estimular a participação dos alunos, seja permitindo a             

manipulação dos experimentos, seja incentivando a exteriorizando suas observações,         

suposições e dúvidas. A interação social passa a ser a forma como o processo de ensino e de                  

aprendizagem transcorre, tornando a aula uma vivência mais dinâmica, com intensa troca de             

informações entre alunos e entre alunos e professor. Essa interação social permite a             

negociação de conceitos, já que os conceitos científicos apresentados pelo professor se            

contrapõem muitas vezes ao senso comum e às concepções prévias dos alunos. Na visão de               

Vygotsky a interação social é essencial para a aprendizagem, pois: 

o desenvolvimento decorrente da colaboração via imitação, o        

desenvolvimento decorrente da aprendizagem é o fato fundamental.        

[...] Porque na escola a criança não aprende o que sabe fazer            

sozinha mas o que ainda não sabe fazer e lhe vem a ser acessível em               

colaboração com o professor e sob sua orientação [VYGOTSKY,         

2001, p. 331]. 
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Portanto, uma aula com AD e intensa interação social propicia condições favoráveis à             

aprendizagem sob a perspectiva de Vygotsky. Em contraste, nesta mesma perspectiva teórica,            

um aula tradicional, meramente expositiva, propicia pouquíssima interação social,         

dificultando o processo de aprendizagem. 

 

2.5 Aprendizagem significativa  

 
Segundo o psicólogo e médico norte-americano o americano David P. Ausubel           

(1918-2008), no processo de aprendizagem, quando um conteúdo novo é apresentado e            

entendido pelo aluno, este conteúdo entra na estrutura cognitivo do aluno se relacionando             

com algum conceito anteriormente incorporado a esta mesma estrutura. Estes conceitos           

preexistentes que servem de “âncora” para os novos conhecimentos são denominados por            

Ausubel de subsunçores. Portanto, os conceitos preexistentes na estrutura cognitiva do           

indivíduo são de fundamental importância para que um conhecimento novo seja incorporado,            

pois ao se deparar diante de um novo conceito o indivíduo busca na sua estrutura cognitiva                

algo que ele possa usar para relacionar como novo conceito. Ao se relacionar com um               

conceito preexistente o novo conceito o modifica tornando-o mais completo, mais geral,            

enquanto que o conceito preexistente dá significação ao novo conceito. Por esta razão a teoria               

da aprendizagem de Ausubel é denominada de teoria da aprendizagem significativa, pois a             

aprendizagem eficaz, que é retida na estrutura cognitiva, é aquela que possui significação por              

meio de relacionamentos, não aleatórios, estruturantes com outros conceitos preexistentes . 

Ausubel salienta que para haver uma aprendizagem significativa o conhecimento novo           

deve se relacionar de maneira não-arbitrária e substantiva (não-literal) com os conhecimentos            

prévios (subsunçores). Quando é dito de forma não-arbitrária significa que o conceito novo             

não se relaciona e interage com qualquer conceito já estabelecido, mas na sua estrutura              

cognitiva o aprendiz faz associações com determinados conceito(s) especifico(s). Por sua vez,            

relacionar de maneira substantiva quer dizer que não é feita meramente uma associação com              

certas palavras, mas sim seu significado, suas ideias fundamentais relacionadas ao assunto            

abordado. 
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Ao tentar que seus alunos tenham uma aprendizagem potencialmente significativa o           

professor deve primeiro procurar determinar quais são os conceitos já estabelecidos na            

estrutura cognitiva do aluno, para então buscar estabelecer pontes ligando tais conhecimentos            

prévios com os novos conceitos a serem introduzidos. Outra função do professor é tornar o               

assunto abordado interessante para o aluno, algo que ele queira aprender para entender o que               

esta sendo apresentado.  Desta forma: 

uma aprendizagem predominantemente significativa só ocorre se       

estiverem reunidas duas condições fundamentais: 1º A confrontação        

do aprendente com um conteúdo potencialmente significativo, o que         

requer: - que esse conteúdo tenha significado lógico, isto é, que seja            

conceptualmente coerente, plausível, suscetível de ser logicamente       

relacionável com qualquer estrutura cognitiva apropriada, portanto       

seja não arbitrário; trata-se de uma característica do próprio         

conteúdo; - que existam subsunçores adequados no aprendente que         

permitam a assimilação significativa desse novo conteúdo. 2º Que o          

aprendente tenha uma atitude potencialmente significativa, ou seja        

uma predisposição psicológica para aprender de maneira       

significativa.   [VALADARES, 2011 p.38] 

Com vimos a aprendizagem significativa se fundamenta na ideia de relacionar um            

conceito novo com um, ou mais, conceitos preexistentes.Esse relacionamento não deve ser            

feito através apenas de palavras, de forma literal, mas sim de algo mais abrangente onde a                

ideia principal é que deve ser apreendida, independente de um conjunto particular de             

palavras. Este tipo de associação foi chamada de substantiva, em contraste com uma             

associação literal, característica de uma aprendizagem por memorização, também chamada de           

aprendizagem mecânica. Outra característica da aprendizagem mecânica é a arbitrariedade          

das relações entre os conceitos novos e antigos, cuja ligação não se dá por lógica ou sentido,                 

mas por associações fortuitas. Como consequência dessas diferenças, a aprendizagem          

mecânica não fica retida na estrutura cognitiva por um período mais longo, enquanto que a               

aprendizagem significativa fica retida, incorporada na estrutura cognitiva. 
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Uma vez que a estrutura cognitiva de cada indivíduo é única e particular, muitas vezes               

é pode ser difícil para um professor relacionar um novo conhecimento com os conhecimentos              

prévios de um turma de alunos. Além disto, pode ser que o novo assunto demande               

conhecimentos prévios mais específicos, menos gerais, que não estão portanto disponíveis           

aos aprendizes em questão. Para introduzir conhecimentos que sirvam de pontes para o novos              

conceitos que se quer introduzir, Ausubel propõe a utilização de organizadores prévios. Dessa             

forma: 

Os organizadores prévios podem tanto fornecer “ideias âncora”        

relevantes para a aprendizagem significativa do novo material,        

quanto estabelecer relações entre ideias, proposições e conceitos já         

existentes na estrutura cognitiva e aqueles contidos no material de          

aprendizagem, ou seja, para explicitar a relacionabilidade entre os         

novos conhecimentos e aqueles que o aprendiz já tem mas não           

percebe que são relacionáveis aos novos.  [Moreira 2008, p. 2] 

Por fim, é interessante ressaltar que [Moreira 2011] argumenta que conceito de            

aprendizagem significativa é compatível com as teorias construtivistas de autores como           

Piaget, Vygotsky, Kelly e Johnson-Laird. Segundo [Moreira 2011] “podemos imaginar a           

construção cognitiva em termos dos subsunçores de Ausubel, dos esquemas de (ação)            

assimilação de Piaget, da internalização de instrumentos e signos de Vygotsky, dos            

construtos pessoais de Kelly ou dos modelos mentais de Johnson-Laird.” Portanto, a            

aprendizagem significativa estaria presente nas diferentes teorias construtivistas como um          

“conceito subjacente”. Moreira explica a presença da aprendizagem significativa nas teorias           

construtivistas da seguinte forma: 

Não vejo problema em pensar que o resultado da equilibração          

majorante é uma aprendizagem significativa ou que a conversão de          

relações pessoais em processos mentais, mediada por instrumentos e         

signos e via interação social, resulte em aprendizagem significativa.         

Também não vejo dificuldade em interpretar como aprendizagem        

significativa a construção de modelos mentais ou de construtos         
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pessoais; tanto uns como outros implicam dar significados a eventos          

ou objetos.  [Moreira 2011, p. 37] 
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2.6 Pesquisa qualitativa e pesquisa-ação 

 
A pesquisa na área de ensino de forma geral utiliza-se amplamente da metodologia de              

pesquisa denominada de qualitativa, em contraponto com a pesquisa dita quantitativa, que            

utiliza de metodologias e fundamentos estatísticos. Ambos são métodos importantes e           

reconhecidamente a pesquisa nas áreas de ensino e sociais não podem abrir mão de um, ou do                 

outro método, porque muitos aspectos de relevância escapam da possibilidade de           

investigação por meio um ou outro método de pesquisa. 

O interesse central da pesquisa qualitativa é: 

uma interpretação dos significados atribuídos pelos sujeitos a suas         

ações em uma realidade socialmente construída, através de        

observação participativa, isto é, o pesquisador fica imerso no         

fenômeno de interesse. Os dados obtidos por meio dessa participação          

ativa são de natureza qualitativa e analisados correspondentemente.        

As hipóteses são geradas durante o processo investigativo. O         

pesquisador busca universais concretos alcançados através do estudo        

profundo de casos particulares e da comparação desse caso com          

outros estudados também com grande profundidade. Através de uma         

narrativa detalhada, o pesquisador busca credibilidade para seus        

modelos interpretativos.  [Moreira 2009, p. 6] 

Portanto, um pesquisa qualitativa centra-se em dados qualitativos analisados de forma           

qualitativa, não deixando por isso de se científico no sentido dos referências teóricos, da              

correlações com outros estudos, da profundidade e da busca de universalidades. A pesquisa             

qualitativa também é chamada de pesquisa interpretativa por alguns autores [Erickson 1986],            

evitando assim o preconceito de que nela não se encontram também, muitas vezes, análises              

quantitativas, também. Por outro lado, a adjetivação da pesquisa como interpretativa reforça            

que o foco desse tipo de pesquisa é não no método qualitativo de coleta de dados, mas sim na                   

forma de analisá-los. 

Como ressalta Moreira: 
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Professores e alunos juntos e interagindo adquirem, compartilham e         

criam significados não só através dos sistemas linguístico e         

matemático, mas também por meio de outros sistemas como a          

ideologia política, os pressupostos das subculturas étnicas e sociais a          

respeito do papel de mulheres e homens, das relações adequadas          

entre adultos e crianças, etc., isto é, por aculturação. [Moreira 2009,           

p. 8] 

Encarando a sala de aula como um ambiente de intensa troca e conflito cultural e               

linguístico, o professor que conduz uma pesquisa em sua sala de aula é um pesquisador               

diferenciado, seja pelo papel central dele dentro desse ambiente de trocas, seja por sua              

intenção de pesquisar e aprimorar a sua prática, ou seu produto educacional. Uma pesquisa              

qualitativa (ou interpretativa) que objetiva melhoria de práticas possui características          

específicas que a tornam particular, sendo denominada pesquisa-ação, ou de forma mais            

ampla, investigação-ação. A pesquisa-ação para fins educacionais insere-se como um tipo de            

investigação-ação: 

É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos          

inúmeros tipos de investigação-ação, que é um termo genérico para          

qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática            

pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e          

investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e        

avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo          

mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da            

própria investigação. [Tripp 2005, p. 445] 

A pesquisa-ação, portanto, é um processo no qual a própria pesquisa é usada no              

processo de melhora dos procedimentos utilizados, servindo para melhorar o trabalho do            

professor e também dos educandos. Apesar de terem surgido variedades de estilo de             

pesquisa-ação, a pesquisa-ação não é a mesma coisa que a pesquisa acadêmica mais             

conhecida do público de modo geral. Desta forma: 

Embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se distingue          

claramente da prática e, embora seja pesquisa, também se distingue          
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claramente da pesquisa científica tradicional, principalmente porque       

a pesquisa-ação ao mesmo tempo altera o que está sendo pesquisado           

e é limitada pelo contexto e pela ética da prática . [Tripp 2005, p.              

447] 

Entretanto, apesar de serem práticas distintas, pesquisa-ação e a pesquisa científica           

tradicional se assemelham em alguns pontos, porém, divergem em outros. Por exemplo,            

ambas têm caráter inovador, buscam algo novo em seu campo de pesquisa. As duas são               

experimentais, observacionais, fazem algo acontecer e observam o resultado. Porém a           

pesquisa-ação intervém nos resultados, buscando melhorar a prática do evento, enquanto a            

pesquisa cientifica é metódica nos seus procedimentos, controla os fatores de interferência            

mas não intervém, exceto por meio de coleta de dados. Outra fator onde há semelhanças e                

diferenças é no que diz respeito ao objetivo da pesquisa. Enquanto a pesquisa-ação começa              

com uma problematização, focando em um problema prático, a pesquisa científica muita das             

vezes tem suas pesquisas relacionados a problemas teóricos sem objetivos aplicados ou            

práticos. 

Outra característica da pesquisa-ação, é que ao se pesquisar a prática não só busca-se              

aprimorá-la mas também compreender melhor a importância daquela prática no cotidiano           

onde ela esta inserida. No nosso caso, este trabalho objetiva não só melhorar a prática de                

ensino de física em uma sala de aula da socioeducação, mas também através dele refletir               

sobre o papel da escola e do professor na socioeducação. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

O produto proposto nesta dissertação foi uma sequência de práticas para serem            

trabalhadas com alunos do sistema socioeducativo, referentes a alguns tópicos do conteúdo            

de física dos anos finais do ensino fundamental. 

 

3.1 O Contexto 

3.1.1 A instituição 

O trabalho foi realizada no Colégio Irmã Terezinha de Barros, que fica localizado             

dentro da unidade Irmã Assunción de la Gándará Ustará, uma unidade pertencente ao             

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Novo Degase). Essa unidade foi inaugurada           

em 13 de dezembro de 2013 para atender jovens em desacordo com a lei e fica localizada no                  

bairro Roma em Volta Redonda (RJ). A unidade possui uma área de cerca de cinco mil                

metros quadrados e atende jovens, exclusivamente do sexo masculino, que estão na            

internação, ou seja, adolescentes que já foram julgados e cumprem pena, e também a jovens               

que estão na internação provisória,  a espera do julgamento. 

A unidade oferece aos adolescentes cursos de informática, aulas de violão, de tênis e              

basquete e também alguns cursos profissionalizantes como: eletricista, pintor, cabeleireiro e           

instalação de som automotivo. Os jovens tem acompanhamento de nutricionista, psicólogo,           

dentista e enfermeiros. Na unidade também há uma quadra poliesportiva que também serve             

como espaço de exposição de atividades realizadas pelos jovens na escola. Dessa forma a              

unidade está preparada para atender a legislação vigente para as instituições socioeducativas            

do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Novo Degase/RJ), dentro das quais: 

“A ação socioeducativa, portanto, é a preparação do jovem para o           

convívio social, e para isso concorrem todas as atividades para          

desenvolver o seu potencial para ser e conviver, isto é, prepará-lo           

para conviver consigo mesmo e com os outros. Se isto não for            
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alcançado como meta, tudo será inútil” [RIO DE JANEIRO, 2013          

p.8] 

Embora a unidade tenha sido construída para atender 90 meninos, teve seu ápice de              

lotação em setembro de 2014 quando abrigou cerca de 160 jovens. Como consequência,             

nesse período aconteceu a única rebelião, até aqui, desse centro socioeducativo. Tal episódio             

aconteceu numa segunda-feira logo a após os adolescentes retornarem da escola pelo turno da              

manhã. Já dentro de seus alojamentos eles iniciaram a rebelião motivados pela superlotação e              

também, segundo os menores, por maus tratos por parte dos agentes socioeducativos. A             

rebelião durou apenas algumas horas mas nesse período os jovens depredaram praticamente            

toda a unidade, desde os alojamentos até os refeitórios. Merece destaque que apenas uma              

parte da unidade não teve qualquer tipo de dano: a escola. 

O colégio Irmã Terezinha de Barros foi inaugurado em abril de 2014, desde então              

atende a todos os jovens da unidade. A escola funciona em dois turnos, o matutino e o                 

vespertino, onde há ensino fundamental anos iniciais e o ensino fundamental anos finais,             

além do ensino médio. Nesta unidade de Volta Redonda, os jovens ficam em média de seis                

meses a um ano, dependendo do ato podendo ficar até três anos. Porém nos primeiros meses                

eles ficam concentrados na internação provisória, onde eles não podem ter contato nenhum             

com a internação, que é onde fica a escola. Durante esse período eles tem aula, mas numa                 

sala multiseriada, onde os professores tem de abortar conceitos básicos que contemplem            

todas as séries que estejam ali envolvidas. Depois desse período, alguns jovens vão para              

internação, mas muitas vezes já com o semestre letivo em andamento, fazendo com que o               

professor tenha sempre fazer um breve resumo do que já foi visto. Quando o interno sai da                 

socioeducação, de forma geral, também é com o período letivo em andamento que ele              

chegará na rede regular. 

Como em todas as unidades socioeducativos do estado do Rio de Janeiro o             

envolvimento com as facções criminosas impõe diversas dificuldades para o sistema           

socioeducativo, além de “regras” de conduta aos jovens que determinam até mesmo o modo              

de falar. Por exemplo, dentro de sala era comum um adolescente vinculado ao Comando              

Vermelho dizer “ 2 + 1” para se referir ao número 3, e os do Terceiro Comando dizerem “1 +                    

1” para se referir ao número 2. Tudo isso para não pronunciar o número símbolo da facção                 
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rival. Porém, segundo relato de alguns agentes, e dos próprios adolescentes com passagens             

em outras instituições, há unidades do Degase e consequentemente escolas da Diesp, onde             

uma facção possui maioria esmagadora de internos e com isso jovens de outras facções são               

impossibilitados de frequentar a escola pelo risco à  sua integridade física. 

Trabalhar numa escola do sistema socioeducativo com esses jovens pode parecer           

muito perigoso, mas a realidade é bem diferente da imaginada pela maioria das pessoas. Os               

adolescentes, apesar de estarem cumprindo pena por diversos crimes, alguns terríveis, ainda            

apresentam características típicas da idade: gostam de brincadeiras, conversas, são inseguros           

e principalmente são carentes. A carência não apenas no sentido socioeconômico mais            

também no afetivo. A maioria dos adolescentes que estão internados na Irmã Assunción não              

têm o apoio adequado da família, não têm um porto seguro. Para ilustrar essa afirmação, certa                

vez a escola Irmã Terezinha realizou uma feira sobre a influência da cultura africana no               

Brasil. Os jovens fizeram diversos trabalhos de artesanato, música, folclore. Os familiares            

foram convidados a participar da culminância do projeto, onde houve uma exposição com o              

trabalho dos jovens. Durante a exposição foi possível perceber que apesar dos atos cometidos              

pelos jovens, eles ainda eram meninos. Andavam abraçados pelos pais, mostravam seus            

trabalhos orgulhosos, e faziam questão que os professores conhecessem seus pais. Em            

particular, chamou a atenção desse mestrando um adolescente que não se desgrudava dos             

pais e que fez questão de apresentá-los também. Ao cumprimentá-los foi possível perceber             

que apesar de ainda ser 9 horas da manhã, ambos já estavam alcoolizados. Por este exemplo                

podemos reconhecer que esses jovens não tem, na maioria das vezes, um base familiar. Isso               

mostra que a socioeducação tem o dever de além de educar, ressocializar também. Aquele              

momento mostrou que a escola é fundamental tanto para a educação como para a              

ressocialização destes jovens. 

3.1.2 A turma 

A turma dos anos finais do ensino fundamental na qual o produto foi aplicado              

sintetiza muito bem as dificuldades enfrentadas por professores do ensino socioeducativo.           

Houve uma rotatividade muito grande dos alunos, graves problemas de relacionamento entre            

eles e ainda aconteceu um crime dentro da unidade onde dois alunos dessa turma foram               

acusados de praticá-lo.  Doravante denominaremos essa turma de turma teste. 
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A turma teste iniciou o semestre letivo com apenas três alunos, mas logo entraram              

mais dois alunos. Ao todo, ao longo do semestre, passaram por esta turma 11 alunos. O                

quantitativo em sala variou entre os três que começaram, atingindo o maior número com nove               

adolescentes e terminando com seis alunos, sendo que dos que terminaram nenhum iniciou o              

módulo na turma, ou seja, todos chegaram com o semestre já em andamento. Vale ressaltar               

ainda que um dos seis alunos que terminaram chegou faltando 2 semanas para término do               

módulo, tendo então esse aluno ficado retido nesse módulo. Essa alta rotatividade é um dos               

maiores problemas da socioeducação, onde é muito difícil um aluno participar de todo o ciclo               

de ensino previsto no currículo do ensino modular. 

Outro problema enfrentado nessa turma foi o relacionamento entre os estudantes. Na            

realidade esse é o maior problema da socioeducação como um todo. Na escola Irmã              

Terezinha de Barros e na Unidade Irmã Asunción há a presença de duas facções criminosas               

das quais os alunos fazem parte: Comando Vermelho e o Terceiro Comando. Nas outras              

escolas e unidades socioeducativas há ainda a presença de uma terceira facção criminosa, o              

A.D.A, que se proclama Amigo dos Amigos. Há ainda uma parte de adolescentes que              

praticaram atos abolidos pelos próprios internos e que não podem conviver nem com uma              

facção nem com outra. São jovens que geralmente foram condenados por estupro, ou ainda              

que violaram alguma “lei” imposta por sua facção. Esses meninos não frequentam nenhum             

ambiente que os outros internos frequentam, eles não vão à escola, não realizam cursos e               

outras atividades oferecidas por conta de sua segurança. Entretanto, apesar desses alunos não             

terem a segurança garantida para frequentar a escola, o Estado exige que eles sejam              

matriculados e que estudem. Para amenizar essa situação, a escola separa um professor que              

trabalha numa sala multiseriada, da mesma maneira que são trabalhados os alunos da             

internação provisória. Porém dentro do sistema de matrículas consta que estes alunos            

estariam frequentando normalmente as aulas e quando na realidade estão matriculados nas            

turmas sem nenhuma referência a essa situação.. Tais alunos, dentro dessa nova dinâmica,             

devem realizar as tarefas separadas por seu professor de origem e tirar as dúvidas nessa classe                

multi-seriada. Na turma teste não houve nenhum aluno nessa situação, mas havia a divisão              

dentro da sala em dois grupos muito bem definidos. Tal divisão constituiu-se numa situação              

insólita, onde os membros de um grupo não olhavam para o outro lado da turma, e quando                 

isso ocorria provocava discussão e quase conflito, como quase aconteceu uma vez nessa sala,              
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quando foi preciso intervir junto aos grupos para evitar que ocorresse uma briga generalizada.              

Nas salas de outros professores ao longo desse primeiro semestre ocorreram brigas, que             

quando aconteciam levavam ao cancelamento das aulas de todas as turmas daquele dia. 

Para finalizar a caracterização da turma teste e as dificuldades enfrentadas no            

processo de ensino, vale destacar um fato que ocorreu no meio do semestre, com este projeto                

já em andamento: o assassinato de um interno por espancamento. Este trágico fato foi              

traumático para a turma porque dois dos seus alunos foram acusados de praticar este crime e                

tiveram que ser transferidos de unidade, e, além disso, outro aluno da turma foi envolvido               

como testemunha do crime e também teve abandoná-la. Por causa desse episódio e seus              

desdobramentos, durante alguns dias, foi praticamente impossível trabalhar qualquer assunto          

dentro da sala. Este fato também levou a situação um pouco inusitada. Depois do ocorrido               

houve pouca rotatividade de alunos tendo a turma permanecido na maior parte do tempo com               

seis alunos, sendo que destes, cinco pertenciam a uma facção e apenas um pertencia a facção                

rival. Isso o levou a ficar isolado dentro da sala, se comunicando apenas com o professor e                 

sem ter com com quem dividir suas ideias sobre os experimentos, só as expondo ao professor.                

Porém, mesmo estando sozinho na turma, este adolescente não se recusou a participar das              

aulas, tampouco dos experimentos, sendo sempre muito curioso e participativo quando a aula             

era aberta às perguntas. 

3.1.3 O regime de ensino no sistema socioeducativo 

O regime modular não possui uma equivalência com as séries convencionais do            

ensino regular. Se um adolescente sair da unidade com o ano letivo em andamento, ele terá                

que fazer uma prova de amparo para ser matriculado na rede regular de ensino. Porém, ao                

chegar fazendo o caminho inverso, vindo da rede regular para o regime modular, a unidade               

faz uma equivalência entre as séries regulares e os módulos da socioeducação. A equivalência              

se dá seguinte forma: 6ºano do Ensino Fundamental anos finais (EFAF) como módulo I, 7º               

ano com módulo II, 8º com módulo III, 9º ano com módulo IV. Existe uma divisão similar                 

em módulos, tanto para os anos iniciais do Ensino Fundamental como para o Ensino Médio. 

Este projeto foi aplicado numa turma do módulo IV do EFAF, com nível similar ao               

9ºano. Como foi explicado na seção 2.2, neste módulo estavam presentes como disciplinas             

obrigatórias Língua Portuguesa, Matemática, Inglês, Educação Física, Orientação        
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Profissional e Projeto Pedagógico Complementar, com o tema “Caminho das Águas”, onde se             

mostra a importância da águas no nosso cotidiano, o seu uso consciente e mostra as principais                

bacias hidrográficas nacionais. Novamente segue-se o princípio do currículo mínimo, sendo o            

ensino dessas disciplinas o mínimo que deve ser abordado em aula e não o máximo, podendo                

o docente explorar outros campos que achar necessário para o desenvolvimentos do            

educando. Assim, o ensino modular possui dentro dessas disciplinas obrigatórias conteúdo           

mínimos a serem aplicados, e estes são especificados dentro de um calendário, que prevê              

aulas de segunda a sexta, como no ensino regular, com 4 horas/aulas, totalizando 3 horas               

diárias de classe, sendo que o professor é o mesmo para todas as disciplinas, exceto para                

Educação Física. Há também uma supervisão educacional que quinzenalmente acompanha o           

andamento do cronograma proposto. 

Antes da aplicação deste projeto essa supervisão educacional foi comunicada da           

aplicação do mesmo e não só aprovou como achou a iniciativa muito boa para a               

socioeducação. A disciplina de ciências só consta no módulo 1 do ensino fundamental anos              

finais e só volta a aparecer no módulo 2 do ensino médio. Nesta fase as disciplinas de Física,                  

Química e Biologia já estão separadas e cada uma tem seu professor e sua metodologia de                

trabalho. O presente projeto visou suprir esse hiato em ciências que ocorre na socioeducação              

e consequentemente no ensino modular. Como a disciplina de ciências não está presente nos              

módulos 2-4 do EFAF, nossa proposta foi incluir uma série de experimentos demonstrativos             

de física como um projeto complementar extra curricular no módulo IV, mas também seria              

aplicável em qualquer um dos três módulos seguintes ao módulo 1 do ensino fundamental, ou               

até mesmo como forma de enriquecer abordagem da disciplina de Ciências presente no             

módulo 1 do EFAF. 

 

3.2 A constituição da sequência didática 

 
Conforme explicado anteriormente, no sistema socioeducativo há um grande espaço          

entre os módulos do EFAF que contêm Ciências em sua grade curricular obrigatória. Para              

suprir a ausência da disciplina de Ciências no módulo IV do EFAF foi proposto manter o                

jovem em contato com a disciplina de Ciências por meio de uma sequência didática de               
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práticas visando introduzir conceitos de física. Como há uma grade obrigatória a ser             

cumprida, esta sequência didática ocupou um tempo disponível limitado, composto por           

apenas cinco aulas. A sequência foi constituída de forma que fosse possível inserir as aulas na                

grade conforme a disponibilidade de tempo. Em cada aula foram realizados alguns            

experimentos simples de física, com materiais recicláveis ou de fácil obtenção. A sequência             

procurou introduzir os conceitos de física por meio da prática, durante as quais o aluno pode                

manusear os experimentos à vontade, repetindo-o quantas vezes fossem necessárias para sua            

compreensão. A atividade prática permitiu ao aluno fazer ligações entre os fenômenos            

observados, os conceitos teóricos de física, e ao seu cotidiano. 

Os temas escolhidos procuraram conciliar a facilidade de execução nas condições           

particulares do regime socioeducativo, com a proximidade com o cotidiano do aluno e com              

uma abrangência temática que permitisse contribuir para a formação dos primeiros conceitos            

físicos desses jovens, que na sequência entrariam no ensino médio. Dessa forma foram             

selecionados práticas demonstrativas dos seguintes temas: 

● Carga elétrica: para contribuir com os temas de eletricidade e constituição da            

matéria e compreender a existência de cargas elétricas, bem como átomos. 

● Densidade e tensão superficial: para contribuir com reflexão sobre os          

conceitos de massa, peso, volume e força. 

● Pressão atmosférica: para compreender o conceito de pressão e refletir sobre           

fenômenos cotidianos envolvendo pressão atmosférica. 

● Corrente de convecção: para discutir os conceitos de temperatura, calor e sua            

transmissão. 

Como uma culminância da sequência foi proposto um trabalho final onde os alunos             

procurariam aplicar os conceitos vistos de pressão, densidade e corrente de convecção para             

explicar as correntes oceânicas e sua implicação nas navegações e sua relação(ou não) no              

descobrimento do Brasil. 

A utilização de práticas foi uma forma de permitir que os jovens empregassem suas              

habilidades manuais, reforçando sua autoestima e facilitando sua aproximação com a ciência            
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Física por meio do seu lado experimental. Dessa forma, mais confiante por sua habilidade              

manual, o jovem poderia se sentir mais à vontade para exprimir sua curiosidade. A prática               

também permite uma liberdade em classe, bem como uma oportunidade de maior interação             

social, tanto entre colegas como com o professor, criando um ambiente mais descontraído e              

de camaradagem. Tudo isso contribuindo para uma aproximação do jovem com os colegas,             

com o professor e com a disciplina. Contra esses objetivos há o fato de que dentro de uma                  

turma existem jovens pertencentes a facções rivais, que se hostilizam e não cooperam,             

exigindo do professor uma atenção para não dar vazão a um clima de hostilidade. 

 

3.3 A Coleta de Dados 

 
Nesta seção apresentamos a aplicação da sequência didática e como foram coletados            

os resultados. A sequência constitui-se de 5 aulas, dentro das quais as práticas foram              

desenvolvidas e questionários foram aplicados aos final da prática. Um questionário inicial            

foi aplicado no princípio da sequência e um questionário final foi aplicado posteriormente ao              

período de aulas. 

3.3.1 Questionário prévio 

A esmagadora maioria dos alunos integrantes da socioeducação provêm de escolas           

públicas, e estas escolas sofrem, dentre outros problemas, com a falta de professores de              

diversas disciplinas. Alguns alunos passam às vezes por um ano acadêmico inteiro sem             

professor de determinada disciplina, sendo avaliado e progredido de série escolar através            

apenas de trabalhos passados pela direção escolar. Outras vezes o professor só chega na              

escola no último bimestre, atrapalhando o desenvolvimento dos alunos em determinadas           

áreas. 

Além de vivenciarem as carências estruturais do sistema de ensino público nas áreas             

mais carentes, a maioria dos jovens no sistema socioeducativo se afastaram dos estudos e da               

escola por razões diversas, envolvendo-se com delitos e drogas. Portanto, a socioeducação            

possui a difícil tarefa de reaproximar esses jovens do caminho de vida por meio do estudo e                 

do trabalho.  
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Em função desse quadro o questionário preliminar teve como um dos objetivos sondar             

se a turma já tinha tido algum contato com práticas de Ciências no ensino fundamental e se                 

eles tinham conhecimentos da existência das disciplinas de Química e Física. Outro objetivo             

do questionário era saber quais eram as intenções futuras dos alunos, se eles objetivavam              

prosseguir com os estudos, e qual era a área de maior interesse na sua vida profissional. Não                 

se procurou saber de conceitos prévios de física tanto por se tratar de nível fundamental,               

como, principalmente, pela escolarização fragmentada deles. Os conceitos científicos e de           

física são uma lacuna na escolaridade do estudante da socioeducação que esse trabalho             

objetivou cobrir parcialmente. 

Como dito anteriormente, a turma de teste passou por grandes modificações ao longo             

do ano letivo e participaram do projeto de alguma forma, às vezes com apenas uma aula, um                 

total de 10 alunos. Porém, nove alunos responderam ao questionário preliminar, faltando            

apenas o adolescente que ingressou na turma no último encontro. Outro ponto importante a              

ser ressaltado é que todos os cinco que foram aprovados ao término do módulo IV               

participaram de todo o projeto. 

3.3.2 As aulas    

As aulas seguiram uma metodologia onde geralmente era iniciada com uma pergunta            

ou um desafio sobre o tema a ser abordado, logo em seguida na primeira parte da aula,                 

aproximadamente 50 minutos, era apresentado aos alunos o conteúdo a ser trabalhado no dia              

de forma teórica no quadro, através de explicações e textos. E na segunda parte, o restante do                 

tempo, era mostrado aos alunos os experimentos, a parte prática, onde lhes era permitido              

manusear, fazer e refazer diversas vezes os procedimentos. Segundo os Parâmetros           

Curriculares Nacionais: 

“É papel do professor criar oportunidades de contato direto de seus           

alunos com fenômenos naturais e artefatos tecnológicos, em        

atividades de observação e experimentação, nas quais fatos e idéias          

interagem para resolver questões problematizadoras, estudando suas       

relações e suas transformações, impostas ou não pelo ser humano”          

[BRASIL, 1998 p.58] 
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1ª Aula 

Na primeira aula deste projeto, a primeira parte da aula foi teórica, sobre eletrostática, e                

os alunos demonstraram o mesmo comportamento habitual de outras aulas, com desânimo,            

conversas paralelas e pouco ou nenhum interesse na explicação dado pelo professor.            

Entretanto na segunda parte da aula, quando lhes foi apresentado os experimentos, os alunos              

eram outros dentro da sala, com atitudes e interesse totalmente diferente. A reação deles              

diante do primeiro experimento, o experimento do canudinho na parede, foi de espanto e              

muita curiosidade. Eles não acreditavam que havia uma explicação científica para o fato,             

duvidando e questionando se não havia nenhum tipo de cola ou fita adesiva no canudinho ou                

na parede onde ele fora fixado. Eles analisaram e manusearam cuidadosamente o canudinho e              

a parede e pediram para que se refizesse o experimento e todos olhavam com muita atenção                

os movimentos, ainda suspeitando de algum fator escondido que pudesse explicar o ocorrido.             

Depois de fazer novamente todos os alunos continuavam espantados e fascinados, mas agora             

convencidos de que não havia trapaça. Todos perguntaram porque aquilo havia acontecido,            

como o canudinho se prendia na parede se não existia nada entre eles. Antes de explicar o                 

motivo, foi pedido para que eles mesmo fizessem o experimento com o canudinho. Depois              

de algumas tentativas eles conseguiram e ansiosos queriam a explicação de como e porque              

aquilo acontecia. Quando foi dito que aquilo era a exemplificação da matéria que tinha              

acabado de mostrar no quadro, a maioria pediu para que fosse explicado novamente. A turma,               

em sua maioria, mudou de atitude e prestou atenção nos conceitos teóricos que explicavam o               

experimento. Ao final da explicação a expressão em seus rostos mostrava uma mistura de              

entendimento e dúvidas. Ao longo da segunda explicação diversas perguntas foram feitas e os              

outros experimentos do dia foram realizados. E ao longo dos outros experimentos, todos             

relacionados com a eletrostática, foram sendo feitos mais questionamentos e surgiam outras            

duvidas sobre o tema abordado. Os alunos foram capazes de fazer ligações entre os conceitos               

apresentados no quadro e as experiências que estavam sendo feitas. 

 

2ª Aula 
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A segunda aula já ocorreu após o crime que causou alterações na turma conforme              

relatado anteriormente. As aulas do projeto eram semanais, e nesta aula o tema abordado foi a                

pressão atmosférica. Os alunos estavam visivelmente abalados pelos acontecimentos recentes          

que envolveram alguns alunos e a demonstração que o ar ocupa espaço e tem massa e para                 

quebrar um pouco o clima que ainda estava um pouco pesado, a aula foi iniciada com um                 

desafio. Usando o experimento do balão na garrafa pet, todos os alunos da turma foram               

desafiados a soprar e encher o balão dentro da garrafa. Visto que ninguém conseguia, eu               

soprei a garrafa com furinhos e eles viram que o balão enchia, logo perceberam que a garrafa                 

não era igual a que eles usaram em suas tentativas e notaram que os furinhos influenciavam.                

Quando foi perguntado por que era possível em uma garrafa e não era possível em outra,                

alguns souberam explicar o procedimento. Então antes de realizar os outros experimentos            

programados para este dia foi iniciado as explicações teórica. Nesta parte o comportamento             

da turma e atenção da turma já estava muito melhor do que em relação ao primeiro encontro,                 

porém nesta parte ainda havia certo desânimo por parte dos jovens, mas eles já haviam               

compreendido que para entender o experimento que iria se seguir era importante prestar             

atenção nas explicações que estavam sendo dadas. E novamente na segunda parte da aula,              

quando foram realizados os outros experimentos e eles ficavam cada vez mais interessados             

nos experimentos, todos queriam participar e observar as atividades. Outro experimento que            

chamou muita atenção da turma neste dia foi a garrafa cheia d’água com furinhos. Como foi                

realizado após as explicações todos souberam explicar o fato e neste instante, um adolescente              

de outra turma havia entrado nesta sala para pegar algum material, e logo quando ele entrou,                

um dos alunos que estava participando do projeto fez questão de demonstrar o experimento.              

O outro adolescente que não tinha participado da aula ficou espantado pelo fato de a água só                 

vazar da garrafa com a tampa aberta, disse que aquilo se tratava de “macumba”. Porém, o                

mesmo adolescente se prontificou e com suas palavras e termos explicou corretamente aquele             

comportamento da água. E ao final da aula era notável o interesse a curiosidade sobre o tema                 

da semana seguinte. 

 

3ª Aula 
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O tema da terceira aula foi densidade e também uma noção de tensão superficial. Para               

conseguir manter o interesse conquistado nas aulas anteriores, a aula iniciou-se com a             

seguinte pergunta: “O que faz um objeto afundar ou boiar em um liquido ?”. Por unanimidade                

a resposta foi, cada um com uma linguagem própria, o objeto mais pesado afunda e o mais                 

leve boia. Então foi mostrado a turma o experimento das massinhas. Foi dados ao alunos dois                

pedaços iguais de massinha e perguntado se eles iriam afundar ou boiar. Nesse instante as               

respostas foram meio divididas, não houve consenso. Foi proposto então que um teste com              

um dos pedaços fosse feito. Um dos alunos pegou um pedaço, ambos estavam em formato de                

esfera, e colocou no vasilhame que continha água. Quando o pedaço afundou, todos os que               

tinham essa opinião se sentiram vencedores, e os que achavam que boiava estavam             

convencidos que estavam enganados. Então o outro pedaço foi modelado com uma forma             

semelhante a uma concha, e também foi colocado no mesmo vasilhame. Os alunos ao verem               

que o novo objeto não afundou, ao mesmo tempo em que ficaram surpresos, alguns já               

perguntavam se o que fazia ele boiar era o seu formato. Foi então que se iniciou a aula teórica                   

sobre a densidade. Depois os alunos refizeram este experimento e com diversos objetos que              

haviam na sala. Quando fizemos o elevador de naftalina, eles ficaram encantados.e por fim              

foram feitas Quando foi lhes apresentado uma esponja de aço. Eles manusearem e moldaram              

de diversas formas e afirmaram com absoluta certeza, já sabendo a definição de densidade              

mas ainda usando seus termos para isso, que a esponja não afundaria. Nesse momento foi               

pingado um pouco de detergente na água e o pedaço de esponja afundou,e eles não sabiam                

explicar o ocorrido. Foi então que foi dado a eles uma noção sobre tensão superficial,               

lembrando que a ideia do projeto era aguçar o interesse deles pela Ciência e criar os                

subsunçores básicos definidos por Ausubel, e não se aprofundar em conceitos técnicos.            

Novamente eles refizeram o experimento com a esponja e também usaram talco. Fizeram             

outros também seguindo esta linha de raciocínio. Outro experimento que vale destacar, foi             

quando em um recipiente com água foi posto dois palitos de fósforo e em seguida foi                

pingado detergente. A maioria se interessou mais pela repulsão entre os palitos, mas um              

adolescente percebeu que mesmo com o detergente ele não afundava. 

 

4ª Aula 
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A quarta aula foi a que menos apresentou experimentos em que eles puderam             

manusear, nesta aula houve mais observações, mais ainda assim houve um grande interesse e              

envolvimento dos jovens. Entretanto, é bom frisar que este projeto foi feito dentro da              

socioeducação e por isso algumas etapas desta aula já chegaram prontas na sala, já que o uso                 

de algumas ferramentas não são permitidos, enquanto que numa turma do ensino regular             

essas atividades podem ser feitas com os alunos, inclusive ajudando-os a ser parte da aula.               

Tais atividades como a montagem do abajur e a fixação dos potes no aquário. 

Nesta aula, as atividades se iniciaram novamente com uma pergunta. “ Vocês sabem             

porque, na maioria das salas em que há ar condicionado, eles ficam no alto?” Desta vez eles                 

hesitaram em responder, não sabiam o que dizer. Foi quando iniciou-se a parte teórica da               

aula, fazendo-se alguns links com a aula anterior, relembrando a densidade e fazendo uma              

relação dela com frio e quente.Foi dito também que essa propriedade é que ajuda a explicar                

com as asas deltas sobrevoam o céu. Depois iniciou-se a parte prática com o experimento do                

aquário, usando corantes azul para a água fria e preto para a água quente. Eles puderam ver                 

com clareza que a água quente ficava no lato do aquário e a preta no fundo. Em seguida foi                   

ligado e abajur de convecção, onde mais uma vez eles ao verem o funcionamento tiveram a                

percepção de que aquilo era a exemplificação dos conteúdos que eles haviam tido há poucos               

instantes. Novamente, quando foi perguntado se alguém saberia explicar o experimento, um            

aluno prontamente se pôs a falar o fenômeno observado, novamente usando termos do             

cotidiano deles, tais como “ o ar quente passa por essa parada e faz girar”. 

5ª Aula 

Antes de falarmos da culminância do projeto é preciso citar uma especificidade desta             

unidade onde fica o Colégio Irmã Terezinha. Devido a alguns problemas anteriores com             

alguns adolescentes, a unidade não permite que os alunos levem qualquer material da escola              

para os alojamentos, dificultando um pouco a fixação dos conteúdo junto aos alunos. Então              

algum texto, ou exercício que seria importante que eles fizessem fora do tempo de escola,               

atualmente é impraticável. Mesmo assim a última aula do projeto visava verificar quanto do              

conteúdo eles haviam absorvido e também quanto o seu raciocínio lógico havia sido             

desenvolvido depois das aulas anteriores do projeto. Nesta aula não houve explicações e nem              

demonstrações, foi entregue aos alunos três perguntas acompanhadas de figuras que           
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mostravam o movimento das correntes marítimas, e também as zonas de águas quentes e frias               

dos oceanos. Cada pergunta era acompanhada de uma figura. Nesta aula viu-se que eles              

estavam um pouco inseguros já que desta vez a resposta não era oral, e sim escrita. Foi                 

possível perceber que mesmo tendo participado com desenvoltura das aulas anteriores eles            

não lembravam de algumas coisas e pediam explicações para poder responder. Mas depois de              

algum tempo, visto que não conseguiriam a ajuda pedida, responderam o questionário. E o              

mais gratificante, eles perguntaram se no próximo modulo haveria mais experimentos. 

3.3.3 Questionário Final 

O questionário final teve com objetivo principal saber se as aulas tiveram algum             

impacto nos adolescentes, se eles acharam que as práticas tornaram as aulas mais atrativas do               

que as convencionais e se era mais fácil a assimilação de conteúdos através da prática.               

Também teve como finalidade saber se os experimentos conseguiram motivar o aluno para             

estudos e qual era a visão deles sobre a Física e a ciência após as aulas. Se eles conseguiam                   

perceber que a Física tinha ligação com fenômenos observados em seu cotidiano e se eles               

tinham gostado de aprender sobre Física. 

Devido às particularidades ressaltadas no sistema socioeducativo, os alunos que          

terminam o módulo não necessariamente são os mesmo que o iniciaram. De fato, na turma               

teste no primeiro dia letivo estavam presentes três adolescentes, dos quais um adolescente             

participou até a aula quatro, enquanto os outros dois se envolveram no homicídio já citado               

anteriormente, e por diferentes motivos só assistiram a primeira aula. Dos seis alunos             

presentes no questionário final, quatro participaram de todas as aulas do trabalho, um             

adolescente participou de quatro atividades enquanto o outro jovem presente no questionário            

final só participou desta parte do trabalho. 
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Capítulo 4 

Resultados e Discussão 

 

Neste capítulo apresentamos e analisamos os resultados obtidos na realização do           

projeto. Tais resultados são predominantemente qualitativos, mas também, discutimos como          

foram as respostas aos questionários, de forma quantitativa. 

 

4.1 Sobre a relação professor aluno 

 
Um projeto realizado com uma turma do sistema socioeducativo apresenta várias           

particularidades que retratam bem o perfil do aluno pertencente a este tipo de sistema de               

ensino. Estas particularidades também influenciam no trabalho do professor em sala de aula,             

onde o seu papel não se restringe a apenas lecionar conteúdos acadêmicos mas também a               

assumir outras tarefas que em turmas do ensino regular talvez não sejam tão comuns como na                

socioeducação. A relação professor-aluno é diferente da encontrada atualmente no sistema           

de ensino, ao menos na unidade onde o projeto foi aplicado. Dentro da socioeducação, muitas               

vezes, o adolescente se vê sozinho, de um lado há os agentes socioeducativos, que apesar do                

nome na maioria das vezes eles fazem papel de carcereiros, e deles o adolescente não espera                

nada a não ser truculência. Do outro lado há outros adolescentes, uma parcela do quais são                

inimigos por pertencerem a facções rivais, e com estes ele não pode nem sequer olhar ou                

falar, e há os demais com quem ele convive por serem da mesma facção, mas com estes ele                  

tem que manter o estereotipo de “durão”. Enfim, embora jovens, muitos meninos ainda,             

lidam com um cotidiano de agressividade, hostilidade, onde não podem ser mais crianças. A              

pessoa com quem o adolescente tem mais contato e com quem ele pode conversar, pedir               

conselhos e até mesmo ser criança ainda é com o professor. O professor acaba assumindo               

então um papel e tarefas importantes para com estes adolescentes. Uma das tarefa que cabe               

ao professor é a de tentar resgatar esses meninos que a sociedade abandonou. Devemos              

mostrar-lhes que há uma saída, que é possível mudar o quadro em que se encontram. Para                
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isso é preciso mostrar-lhes que nos importamos com eles, dar-lhes atenção, carinho, fazendo             

um verdadeiro vínculo a vida social da qual estão estão afastados. Pode-se dizer que da               

sociedade esses jovens perderam tudo, exceto o professor, que por isso tem papel             

fundamental no processo de ressocializá-los. 

Um caminho para resgatar esses adolescente é através da educação, mostrar o que a              

escola, o conhecimento pode propiciar em suas vidas. Mas isso deve ser feito de uma forma                

gradativa, e diferente do ensino tradicional,que para estes alunos não foi o suficiente para              

mantê-los na escola. Para isso devemos fazê-los se interessar pelo conhecimento, pela física,             

e este foi o objetivo deste projeto, fazer esse interesse em saber, em aprender, despertar               

dentro de cada adolescente. É assim que a análise deste projeto se baseia. Nesta análise do                

projeto o objetivo principal não foi aferir quantativamente a aprendizagem, mas sim            

analisarmos se conseguimos fazer com que estes adolescentes passassem a se interessar mais             

pelo estudo, se conseguimos realmente mudar o conceito que eles tinham do conhecimento,             

mais especificamente da física. 

 

4.2 Resultados qualitativos 

 
Ao longo do semestre, no qual foi cursado o módulo IV do ensino fundamental anos               

finais, a rotatividade marcou de maneira intensa a turma teste. Ao todo passaram pela turma               

11 alunos, alguns participaram apenas do questionário prévio, outros participaram apenas de            

alguns experimentos, mas houve um grupo de 5 alunos que participou de praticamente todo o               

projeto, destes 5 houve um adolescente que perdeu o primeiro experimento. Porém quando o              

questionário final foi aplicado, 2 destes meninos já haviam saído da unidade e infelizmente              

não foi possível localizá-los para o preenchimento do questionário. Entretanto além das            

respostas colocadas no questionário, descreveremos também a mudança comportamental         

sentida ao longo do projeto, como as reações foram sendo modificadas com o andamento do               

projeto. 

A primeira mudança que vale destacar foi com relação a um aluno, que não faz parte                

do grupo de 5 citado anteriormente, de 20 anos de idade, que estava na unidade cumprindo a                 
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internação até completar 21 anos de idade. Este aluno por ser maior de 18 anos não tinha a                  

obrigatoriedade de frequentar a escola, e por isso ele raramente frequentava as aulas. Mas              

isso mudou, coincidentemente ou não, depois do inicio do projeto. Ele apareceu no segundo              

encontro do projeto e depois frequentou todas as aulas, mesmo as que não tinham o               

experimento, até que saiu da unidade. Ele participou dos experimentos 2, 3 e 4, e se mostrava                 

interessado, apesar de pouco perguntar sobre os experimentos, ele gostava de manusear. Ao             

sair, na sua última aula, ele mencionou que iria procurar uma escola para terminar o ensino                

fundamental e médio. 

De uma forma mais abrangente o trabalho realizado através de experimentos se            

mostrou muito eficaz naquilo que era seu principal objetivo: uma abordagem diferente da             

física objetivando prender a atenção do aluno e conseguir despertar nele uma vontade de              

aprender sobre a física. Apesar da boa relação de professor aluno, descrito no item anterior, é                

difícil fazer com que os meninos da socioeducação prestem atenção durante uma aula. Além              

do fato de serem adolescentes, o que por si só já explica a conversa excessiva durante as                 

aulas, vale lembrar que eles estão em um regime de privação de liberdade, o que implica em                 

ficar em dormitórios com apenas mais 3 ou 4 adolescentes, sem muito contato com os               

demais, então ao chegar na escola eles podem ter acesso a um número maior de adolescentes,                

fazendo então que conversem demasiadamente durante as aulas. E na turma teste esse             

comportamento era marcante, pois haviam alunos de quatro blocos de dormitórios diferentes            

nessa sala. Eles queriam conversar e contar sobre tudo em seu dia-a-dia, isso dificultava              

muito a abordagem na matéria. Eles até copiavam a matéria, mas praticamente não escutavam              

a explicação. Entretanto esse comportamento mudou radicalmente ao longo do semestre e            

especialmente ao longo dos experimentos. Na primeira aula com experimento, a reação da             

turma com os experimentos foi espantosa, eles saíram da conversa tradicional para um             

comportamento que misturava curiosidade e interesse no experimento. Pela primeira vez no            

ano havia questionamentos sobre a matéria abordada e era nítido o interesse quando foi              

permitido-lhes manusearem os experimentos, a grande maioria dos presentes se envolveu de            

maneira bastante satisfatória durante a maior parte da aula, apenas dois alunos não             

demonstraram entusiasmo na aula, porém respeitaram seus amigos que estavam participando           

e não atrapalharam a aula e os dois permaneceram conversando no fundo da sala. Na aulas                

que antecederam o segundo encontro já havia certa ansiedade na turma, sobre que experiência              
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faríamos naquele dia, entretanto um fato que já foi mencionado atrapalhou bastante aquele             

segundo encontro do nosso produto. O homicídio ocorrido dentro da unidade que envolveu             

três alunos desta turma, dois acusados de praticá-lo e outro envolvido como testemunha,             

mexeu demais com os demais adolescentes durante a semana inteira que se seguiu, mas              

mesmo assim, ao longo das atividades, eles demonstraram bastante interesse e o            

envolvimento desta vez foi de todos na turma. Após esse segundo encontro, foi adotado com               

a turma um procedimento para atenuar as conversas, que já haviam diminuído bruscamente,             

ficou acordado que separaríamos um tempo ao fim da aula para que eles pudessem conversar               

livremente, e isso melhorou ainda mais a concentração não só ao longo das aulas com               

experimentos mas também das aulas regulares do sistema modular. No terceiro e quarto             

encontro os adolescentes cada vez participavam mais, se envolviam se interessavam pelo            

tema da aula seguinte. No último encontro, onde não houve experimento, eles demonstraram             

um pouco de insegurança ao responder as perguntas que lhes foram dadas, porém todos              

participaram da mesma forma, responderam as perguntas com seriedade e evitaram as            

conversas excessivas durante a aula, e ainda, ao término, perguntaram se no ensino médio              

haveria mais perguntas e experimentos. Para destacar esse interesse e o efeito que o módulo               

de experimentos despertou, no semestre seguinte, destes 5 meninos que terminaram o            

módulo, 3 ainda permaneceram na unidade cursando o ensino médio e, em contato com seus               

professores, todos esses foram bastante elogiados pelo comprometimento e pelo interesse           

demonstrado em classe. No entanto, o mais gratificante foi, ao encontrar com um destes              

alunos, já no ensino médio, um deles cobrou do seu antigo professor a prática de um                

experimento que lhe foi dito que era possível, fazer um limão acender um led. Enquanto não                

foi realizado o experimento, ele não parou de cobrar, mostrando que a curiosidade e o               

interesse pelo estudo e pela física haviam sido despertados naquele jovem. Mais que isso, a               

possibilidade de sua ressocialização por meio da retomada dos estudos estava se mostrando             

possível. 

 

4.3 Questionários das práticas 
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Os questionários foram aplicados sempre na parte final da aula, após os alunos terem              

a oportunidade de manusear quantas vezes fosse necessário os experimentos e após terem             

perguntado tudo o quisessem sobre o conceito abordado. O objetivo principal deste trabalho             

não era quantificar o aprendizado na maneira tradicional, aferir a porcentagem de acerto, mas              

sim fazê-los ter gosto por estudar física e não abandonar os estudos quando saíssem da               

unidade. Com isso então as perguntas contidas nos questionários pós atividades eram em sua              

maioria perguntas simples, que exigia mais o poder de observação dos alunos. 

O primeiro questionário aplicado logo após o término doa atividade experimental           

continha três perguntas objetivas a respeito dos processos de eletrização e uma questão ondes              

os respondentes especificavam qual experimento mais lhe agradara. Este questionário          

diferente dos demais não apresentou questões de observação como os demais. Este            

questionário foi respondido por sete alunos, e houve um bom índice de acerto , sendo que o                 

ponto mais significativo e que merece ser ressaltado era a primeiro questão deste             

questionário, a qual perguntava que elemento era trocado durante os processos de eletrização.             

Houve cinco alunos respondendo elétrons, porém outros dois assinalaram “nada”, isso pode            

ser entendido como consequência do fato deles não conhecerem a disciplina de Química             

como foi relatado no questionário prévio, muitos deles não conheciam sequer a existência de              

átomos. O experimento, portanto, serviu para criar os primeiros conceitos de estrutura            

atômica, que servirão de subsunçores para o futuro aprendizado de eletricidade e estrutura             

atômica. 

No segundo questionário, com o tema pressão atmosférica, as perguntas já eram mais             

sobre a observação dos alunos nas atividades. Este questionário também continha as            

perguntas separadas por experimento e cada experimento continha, em média, 3 perguntas            

objetivas. Apenas um experimento teve em sua maioria questões discursivas, mas mesmo            

nesse as perguntas eram relacionadas à observação. Esse questionário, que foi respondido por             

seis alunos, todas as perguntas tiveram um índice de acerto bastante satisfatório,            

destacando-se apenas um experimento que falava sobre compressão e expansão do ar. Foi             

observado nas respostas que eles compreenderam o experimento, porém não conseguiram           

assimilar termos que em seu vocabulário não são comuns: expansão e compressão. Os alunos              

perceberam que no experimento onde se é colocado uma garrafa com um bexiga de festa em                

sua boca dentro de um recipiente com água quente, o ar aumenta de volume, porém alguns se                 
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confundiram com os termos e assinalaram que o ar havia se comprimido, mas na pergunta               

seguinte marcaram corretamente que o volume havia aumentado. 

O terceiro questionário, novamente com seis respondentes, teve nove perguntas ao           

todo, todas relacionadas à observação e manuseio dos experimentos durante as atividades.            

Desta vez houve uma divisão entre o número de questões objetivas e discursivas. Houve              

quase 100% de acerto neste questionário. Novamente o questionário apresentou no           

vocabulário o fator mais relevante, como no fato dos adolescentes se referirem a tensão              

superficial como uma “teia”, sendo que, segundo eles, ao pingar detergente ela foi cortada.              

Foi possível observar que na falta de conceitos (e vocabulário) científico eles usavam outros              

termos que explicavam corretamente os fenômenos observados, porém com um linguagem           

diferente da usada no meio cientifico, ou por jovens com escolaridade regular. 

No quarto questionário referente as correntes de convecção houve apenas quatro           

perguntas, todas discursivas e novamente com seis respondentes. Mais uma vez a questão de              

destaque vai para o uso de termos diferentes do seu dia-a-dia. Palavras como mais ou menos                

densa ainda confundiram os adolescentes em suas respostas, mas mesmo assim na questões             

onde a pergunta era relacionada a densidade houve apenas dois erros. Outro fator de destaque               

é que durante a aula, umas das pedagogas da unidade fez uma visita na sala e um dos                  

adolescentes prontamente se voluntariou para explicar, usando seus termos, o experimente a            

ela e o fez de forma correta. 

No quinto e último experimento ainda respondido por seis alunos, mas não os mesmos              

seis dos experimentos anteriores, foi a culminância do programa. Desta vez não houve             

experimentos para que eles assistissem ou manuseassem. Foram três perguntas relacionadas a            

densidade e correntes de convecção, que trabalhou também a interdisciplinaridade ao abordar            

as navegações portuguesas da época do descobrimento. Os respondentes mostraram ter           

assimilado o conteúdo de forma bastante satisfatória. 

 

4.4 Questionário prévio 
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Antes de iniciarmos o trabalho com os alunos foi aplicado na turma um questionário              

que visava descobrir se eles já haviam tido algum tipo de contato com ciências de modo geral                 

e o qual eram seus planos no âmbito profissional e acadêmico. O questionário era composto               

por 6 perguntas e nove dos dez alunos que participaram de alguma forma do projeto               

responderam a este questionário, apenas o último ingressante não respondeu conforme           

explicado no item 3.3.1. 

Nas três primeiras perguntas, os alunos tinham as opções: Sim, Não e Não sei dizer. 

A primeira pergunta era: “Você já teve alguma prática de ciências antes? Qual?”             

Apenas dois alunos (22%) responderam que já tiveram contato, porém não se especificaram             

qual tinha sido; um aluno (11%) respondeu que não sabia dizer, e seis alunos (67%)               

afirmaram não ter tido nenhuma prática. 

A segunda pergunta: “Você já conhece a disciplina de Física?” Desta vez apena um              

aluno (11%) respondeu sim, que conhecia a disciplina enquanto os outros 8 alunos (89%)              

responderam não conhecer a disciplina. A terceira pergunta foi igual, apenas trocando a             

disciplina de Física pela de Química, sendo que desta vez todas as respostas foram não,               

nenhum dos respondentes conhecia esta disciplina. 

A quarta pergunta foi: “Qual seu plano para o futuro?” Nesta pergunta as opções              

eram: “apenas trabalhar”, “apenas estudar” e “trabalhar e estudar”. A maioria dos            

respondentes, (78%) assinalou que pretende trabalhar e estudar, enquanto que 22% indicaram            

que pretendem apenas trabalhar. Observamos que ao responder a quinta pergunta todos            

disseram que pretendem concluir o EM, então estes que assinalaram que pretendem apenas             

trabalhar, não aspiram qualquer formação profissionalizante complementar. 

A quinta pergunta foi para que o aluno assinalasse o que ele pretendia em termos de                

estudo, sendo que as opções e o quantitativo das resposta estão na Tabela 4.1. Vale ressaltar                

que o respondente poderia assinalar mais de uma resposta. É notável que nenhum dos jovens               

indicou que pretende parar de estudar. Todos pretendem concluir o EM, sendo que apenas 2               

respondentes (22 %) não assinalaram outra opção para qualificação profissional. Os demais            

se dividiram entre fazer um curso profissionalizante (11%), um curso técnico (22%) e um              

curso superior (44%). 
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A sexta e última pergunta do questionário prévio era sobre qual área os respondentes              

tinham maior interesse. A tabela 4.2 traz as opções que foram oferecidas e as respostas               

marcadas. Vale ressaltar que um dos adolescentes que assinalou na pergunta anterior não ter              

interesse em prosseguir com os estudos após ensino médio nesta pergunta ele assinalou ter              

interesse na área técnica, demostrando não ter o conhecimento que para seguir nesta área é               

necessário ao menos um curso técnico. 

 

Concluir o EM 5 55 % 

Fazer um curso técnico 2 22 % 

Fazer um curso profissionalizante 1 11 % 

Fazer um curso superior 4 44 % 

Parar de estudar e trabalhar 0 0 % 

 

Tabela 4.1 Opções e quantitativo de respostas da pergunta “Em termos de estudo o 
que você pretende?”.  O percentual é relativo ao total de respondentes. 

 

O respondente que assinalou a opção “Outras”, para grande surpresa especificou no            

campo que gostaria de seguir uma carreira no militarismo, já que entre os internos há grande                

aversão a qualquer membro de um regime militar. 

Técnica 6 67% 

Tecnológica 0 0% 

Humanidades 0 0% 

Serviços 2 22% 

Biomédica 0 0% 

Agrária 0 0% 

Outras 1 11% 
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Tabela 4.2 - Opções e quantitativo de respostas da pergunta sobre qual área os respondentes 
tinham maior interesse.  O percentual é relativo ao total de respondentes.  

 

4.5 Questionário Pós Experimentos 

 
O questionário pós experimentos objetivou ver o posicionamento dos respondentes           

com relação às atividades feitas em sala e como eles classificavam as novas práticas com               

relação às aulas tradicionais. Neste questionário tivemos apenas três respondentes.  

 

Pergunta CT CP I DP DT 

As atividades experimentais propostas foram interessantes 3 0 0 0 0 

Durante as aulas com práticas foi possível manipular o 
experimento 

2 1 0 0 0 

As aulas com experimentos são mais motivantes do que as 
aulas convencionais 

3 0 0 0 0 

Nas aulas com experiências os alunos debatem o que 
observam entre si 

1 1 0 1 0 

Os experimentos contribuíram para um melhor entendimento 
dos conteúdos 

2 1 0 0 0 

A Física tem relação com fenômenos observados no dia-a-dia 1 2 0 0 0 

A Física é interessante de se aprender 3 0 0 0 0 

As aulas com experiências contribuem para motivar o aluno 
para o estudo 

2 1 0 0 0 

As aulas de ciências deveriam ter mais experiências 3 0 0 0 0 

As aulas com práticas me motivaram mais para o estudo 2 1 0 0 0 

 

Tabela 4.2 - Opções e quantitativo de respostas das perguntas de finalização do trabalho:  CT 
significa “concordo totalmente”, CP significa “concordo parcialmente”, I significa 

“indiferente”, DP significa “discordo parcialmente”,  DT significa “discordo totalmente”. 
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Observamos que as respostas do três respondentes se assemelham em todos os itens,             

havendo uma única situação onde houve uma grande diferença nas respostas. Foi na pergunta              

“Nas aulas com experiências os alunos debatem o que observam entre si”. Enquanto dois              

respondentes assinalaram concordar totalmente o outro responde marcou discordar         

parcialmente. Isto se explica pelo fato de que na grande maioria das aulas com experimentos               

este aluno ficava isolado já que era o único de sua facção presente naquela turma e isto                 

impossibilitava sua comunicação como os outros alunos. Apesar do êxito das aulas esse             

problema de relacionamento entre membros de facções rivais não foi possível ser superado.             

Havia ainda um espaço no qual eles podiam comentar livremente sobre as aulas práticas.              

Como foram apenas três respondentes é possível transcrevê-las: 

“Foi bom enquanto durou.” 

“Pra mim foi bom, aprendi coisas que não imaginava que ia aprender.” 

“Foi maneiro, só acho que deveria ter praticado mais e essa parada me motivou só pra essa                 

aula.” 

Além das respostas assinaladas neste questionário foi muito marcante o fato de um dos               

adolescentes participantes, já no ensino médio, no semestre seguinte às atividades, ainda ao             

encontrar o professor relembrar com saudosismo das tarefas e pedir para que se faça mais               

algumas ainda em um dia qualquer. Isso mostrou o quanto as aulas e a metodologia foram                

relevantes para aquele jovem. 

 

4.6 Sobre a postura do professor 

 
O sistema socioeducativo, como dito anteriormente, funciona no regime modular e as             

aulas seguem um modelo de tele-aula, onde o conteúdo a ser abordado vem na forma de                

vídeo aula. Este modelo de ensino facilita muito o trabalho do professor em sala, pois grande                

parte do seu material já está pronto nas tele-aulas, cabendo ao professor reforçar o conteúdo               

que foi iniciado na tele aula. Porém, este é um sistema de ensino com suas particularidades,                
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onde apenas a abordagem tradicional ao conteúdo, seja na forma de vídeo aula ou na               

explicação tradicional do professor no quadro não é suficiente para atrair e manter a atenção               

do aluno nos estudos. O ensino tradicional já se mostrou falho para estes adolescentes, visto               

que a maioria abandonou os estudos e ficou à margem da lei, e a video aula também não                  

prende a atenção do aluno. Trata-se de um produto voltado para outro público, uma dinâmica               

que impõe passividade ao jovem, e portanto não o atrai. O melhor caminho, acreditamos,              

seria proporcionar uma experiência nova, algo que de alguma forma atinja esse aluno, que              

faça-o se interessar pela escola e por estudar. Neste sentido as atividades envolvendo             

experimentos é uma das formas que podem propiciar essa experiência e que talvez seja              

também o ponto de mudança na vida deste adolescente. 

Para obter sucesso sucesso no ensino no sistema socioeducativo é preciso o professor             

sair de sua zona de conforto, sair da comodidade que é a aula puramente expositiva, mas                

também é necessário que haja um tempo para que o professor prepare suas atividades, para               

que ele possa testá-las antes de executar. Essas atividade também necessitam ser avisadas             

com antecedência na unidade onde a escola estiver inserida, no caso da aplicação ocorrer em               

unidades socioeducativas, para que os responsáveis pela segurança possam se precaver para            

qualquer eventualidade que isso possa ocasionar. Essa mudança exige muito do profissional,            

pois a maioria dos docentes trabalha em jornada dupla, as vezes até tripla, com uma rotina de                 

sair de uma escola e com o menor tempo possível chegar em outra, trabalhando em três,                

quatro lugares. Porém, o resultado de todo esse esforço é muito gratificante: ao final de uma                

aula ver nos rostos de seus alunos a curiosidade, a expectativa pela próxima aula, o vontade                

de querer fazer mais, isso é extraordinário em adolescentes que até pouco tempo não davam a                

mínima importância para uma aula. 

 

4.7 Consolidação do produto 

 
A aplicação do produto serviu para avaliar sua eficácia e também para aperfeiçoá-lo.              

As observações durante a aplicação já foram dando subsídios para melhoria do produto. Um              

fato notado foi que as perguntas presentes nos questionário pós atividades, aplicados logo             

após as realizações dos experimentos, estavam incompletas e apresentadas de uma maneira            
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um tanto geral, não contemplando o poder de observação dos alunos durante as atividades.              

Na verdade a maneira como as perguntas foram feitas, gerou alguns questionamentos nos             

jovens, principalmente com relação aos termos muito técnicos utilizados. Isso é natural para             

um público com a escolarização fragmentada ainda no Ensino Fundamental, onde o            

vocabulário científico é introduzido e são formados os primeiros conceitos científicos. Foi            

necessário então que houvesse uma readequação nas perguntas. Foram elaboradas novas           

perguntas, com termos mais simples e menos técnicos, e com maior enfoque nas observações              

do experimento. Estas novas perguntas estão presentes no produto, no apêndice A. 

Outro fator percebido foi a necessidade de se melhorar o produto através de alguns              

experimentos complementares. Um caso foi a falta de experimentos sobre magnetismo e            

outro de experimento envolvendo sensação térmica. Na aula onde foi trabalho a questão da              

densidade e correntes de convecções inserimos um experimento demonstrando que a nossa            

mão nem sempre pode servir como instrumento de medição de temperatura. Foi inserido             

então nesta aula um experimento no qual nossa mão pode sentir diferentes sensações térmicas              

(calor e frio) em um meio a uma mesma temperatura. Este experimento consiste em três               

recipientes, um com água morna, outro com água gelado e outro com água a temperatura               

ambiente. O aluno coloca a mão direita em no recipiente com água gelado, a outra mão na                 

água quente e fica assim por um pequeno intervalo de tempo, depois coloca uma mão de cada                 

vez no recipiente com água a temperatura ambiente. Esse experimento é crucial para             

entender que temperatura não é uma medida de calor, e que nossa sensação térmica através da                

pele mede apenas se estamos perdendo ou ganhando calor para o ambiente, mas não mede a                

temperatura. Por fim, no último encontro do produto, onde é abordado como as grandes              

navegações foram afetadas pelas correntes marítimas, ali foi notado que poderia ter sido feito              

também uma aula experimental com magnetismo, explicado o funcionamento de uma bússola            

e como ela é importante nas navegações. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

 
O produto educacional elaborado nessa dissertação foi um módulo de práticas de            

Física no nível do Ensino Fundamental que permitisse uma abordagem mais atrativa de             

conceitos de Física ao aluno do sistema socioeducativo. O objetivo do módulo/produto foi             

tornar os alunos mais interessados em aprender e dar continuidade aos seus estudos, além de               

aproximá-los da Física também. Outro objetivo buscado era o de preencher uma lacuna             

existente no modelo de ensino modular presente na socioeducação, no qual ensino de ciências              

ficava ausente nos anos finais do Ensino Fundamental. Nosso trabalho, com seus objetivos,             

fundamentos e metodologias pode entendido por meio do diagrama em V de Gowin [Moreira              

2007] mostrado na Figura 5.1.  

 

Figura 5.1 Diagrama em V de Gowin para o trabalho desenvolvido nessa dissertação. 
(SSE abrevia Sistema Socioeducativo) 

54 



 

O segundo objetivo foi contemplado na medida em que módulo/produto desenvolvido           

permitiu trabalhar-se alguns conteúdos de Física que os alunos dos anos finais do Ensino              

Fundamental não teriam de acordo com o currículo convencional do sistema modular de             

ensino do regime socioeducativo. As aulas do módulo proposto fizeram com que houvesse             

um contato desses adolescentes com conteúdos relacionados à física, fazendo-os ter pelo            

menos uma pequena base conceitual que poderá ser ampliada no ensino médio. Acreditamos             

que a interação social em classe que a prática permitiu pode ter contribuído para que esses                

jovens incorporassem alguns conceitos de Física que servirão, na visão da teoria da             

aprendizagem significativa, de subsunçores para novos conceitos de Física com os quais eles             

terão contato no Ensino Médio. 

Sobre o primeiro objetivo citado, apesar de ser mais difícil de ser aferido, acreditamos              

ser possível tirar algumas conclusões otimistas devido aos acontecimentos ocorridos ao longo            

do processo de aplicação dos experimentos. Um momento interessante de ser ressaltado            

aconteceu na quinta aula do trabalho, a aula que encerrou o módulo e onde havia três                

perguntas que basicamente sintetizam os conceitos abordados nas aulas anteriores. Foi           

possível verificar nas respostas destas perguntas, um bom número de acertos nas questões,             

mesmo sendo respondida com uma linguagem pouco científica, mostrando que houve uma            

boa assimilação dos participantes em relação aos conteúdos abordados no programa. Outra            

situação muito marcante foi uma fala de um dos adolescentes que participou de todas as aulas                

do modulo. Ao encontrá-lo no semestre seguinte ao dos experimentos realizados, este aluno,             

já no módulo 1 do ensino médio (que ainda não possui a disciplina de física em seu quadro de                   

horário) cobrou para que um experimento que havia sido mencionado, porém, que não             

chegou a ser executado durante as atividades experimentais, fosse realizado. Tratava-se do            

experimento no qual um led é aceso usando-se limão. O jovem ficou tão fascinado com a                

ideia do experimento que mesmo ao passar de módulo manteve vivo o interesse em realizar o                

experimento. Esse encontro fortuito com esse ex-aluno revelou que naquele jovem, ao menos,             

foi despertado a curiosidade e o prazer em aprender. O trabalho realizado possibilitou que o               

interesse em física florescesse. 
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O trabalho visou também criar um instrumento que auxiliasse os professores do            

sistema socioeducativo a realizar um trabalho mais atrativo, por conseguinte mais dinâmico e             

efetivo com seus alunos, no que diz respeito ao ensino de Física no nível do Ensino                

Fundamental. Acreditamos que nosso produto é aplicável também para o regular de ensino,             

mas é na flexibilidade do currículo do sistema socioeducativo que ele se torna especialmente              

útil, pois não havendo um programa de conteúdos a cumprir, encontra-se a liberdade e a               

possibilidade de aplicá-lo. Os temas escolhidos procuraram conciliar a necessidade de fazer            

uma ponte para os conteúdos do Ensino Médio, discutindo e realizando práticas sobre carga              

elétrica, pressão, calor e sua transmissão, densidade e tensão superficial.  

Por fim, tendo sido realizada uma pesquisa ação cabe refletir sobre o papel do              

professor pesquisador que conduziu esse trabalho. Ao escolher ser professor de física e             

matemática ninguém imagina que ser professor envolve muito mais coisas do que apenas             

lecionar, como, por exemplo, ser pesquisador em sua própria sala de aula. Dessa forma, esse               

trabalho foi de extrema importância para o crescimento profissional desse mestrando por            

permitir uma compreensão mais ampla da prática docente. A especificidade do trabalho            

desenvolvido foi o desafio do ensino em uma unidade socioeducativa, onde o primeiro             

pensamento é de receio por estar diante de menores infratores. A imagem que as pessoas               

fazem desses jovens é de que eles são ameaçadores, que cometeram atrocidades, crimes             

diversos. Essa é a imagem que a sociedade faz de todos que fica à sua margem. Não se                  

discute o que foi cometido, ou por que foi cometido, ou as causas que levaram a cometer o                  

delito, faz-se um prejulgamento geral de todos os menores infratores são monstros e devem              

ser punidos. A discussão sobre o menor infrator se restringe a punir, seja diminuindo a               

maioridade penal, seja até invocando a pena de morte. A pergunta mais importante nunca ou               

pouco é discutida: como podemos recuperar estes jovens? O que deve ser feito para              

reinseri-los na sociedade, que ferramentas podemos oferecer para mudar sua concepção de            

futuro? Acreditamos que o produto aqui desenvolvido e aplicado mostrou que é possível             

reaproximar esses jovens do ensino. Para tanto é necessário um trabalho direcionado do             

professor, voltado a esse público muito diferenciado, que torne a aula atraente, despertando a              

curiosidade e permitindo ao jovem um papel participativo, ativo, tal como foi possível fazer              

por meio das práticas experimentais do nosso produto. 
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A maior surpresa de quem leciona no sistema socioeducativo é perceber que todo             

receio inicial desaparece ao se ver diante de crianças, apenas crianças que não tiveram as               

mesmas oportunidades que a maioria teve. Logo é possível perceber que aquelas crianças             

precisam de carinho, acompanhamento, atenção e incentivo, como qualquer outro jovem.           

Motivado por estas constatações foi possível compreender que o professor do sistema            

socioeducativo precisava se reinventar como professor e buscar uma abordagem diferente           

para a disciplina de ciências.  

Na medida que nosso trabalho com o produto progrediu, realizando os experimentos,            

percebemos que poderíamos ter feito algumas coisas de uma maneira diferente. Por exemplo,             

sentimos falta de uma prática com magnetismo, que por isso incluímos no produto final, para               

trabalhar força, magnetismo terrestre e a aplicação na navegação. Outra prática inserida foi             

sobre sensação térmica, que permite discutir a diferença a associação equivocadas entre a             

sensação de calor e a temperatura. Sem dúvida esforço demandado para preparar e ministrar o               

modulo de práticas de Física foi bem maior do que seguir a metodologia usual, mas o                

resultado junto aos alunos foi extremamente gratificante, tendo sido obtida uma resposta            

muito positiva em termos de interesse e participação em classe. Ficou bem claro que um salto                

de qualidade na postura e na resposta dos alunos do sistema socioeducativos só e possível a                

partir do momento em que o foco do professor passa a participação ativa dos alunos na                

construção dos conhecimentos. Os resultados promissores alcançados nessa dissertação com          

a aplicação do módulo de práticas mostram que valeria a pena investir na produção de               

materiais específicos para o sistema socioeducativo, que privilegiassem a interatividade nas           

classes, e a experimentação, em especial, no caso da Física e das ciências em geral.               

Esperamos, portanto, que essa trabalho possa não só se utilizado pelos professores do sistema              

socioeducativo como também ampliado. 
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Apêndice A 

PRODUTO EDUCACIONAL 

 
PRÁTICAS DE FÍSICA PARA ALUNOS DO REGIME SOCIOEDUCATIVO, ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

Ao Professor 

 
Ao professor do sistema socioeducativo que se dispor a aplicar este trabalho com sua(s)               

turmas(s), antes de aplicar qualquer atividade diferenciada com sua turma nunca a faça pela              

primeira vez diretamente com a turma, sempre faça o experimento previamente, e teste tudo o               

que fizer antes. Isso é importante tanto para verificar a funcionalidade daquilo que você              

estará propondo como isto o ajudará a executar o experimento com confiança. Confiança é              

fundamental na execução do trabalho. O professor para ter total controle de sua turma,              

precisar executar e demonstrar conhecimento de qualquer atividade executada em sua sala,            

isso demonstra aos adolescentes que o professor preparou aquela aula para ele, e não              

simplesmente chegou ali e fez qualquer coisa. Esses adolescentes do sistema socioeducativo            

precisam de carinho e atenção tal qual qualquer outro jovem. Precisamos recuperar estes             

jovens e para isso devemos mostrar que nos importamos com eles. 

Com relação a parte específica dos experimentos, atenção especial ao experimento de             

correntes de convecção, mais precisamente no experimento do abajur de convecção. O molde             

do abajur está disponível junto com a atividade relacionada. O ideal que se tire uma cópia do                 

molde para cada aluno, para que cada um recorte o seu próprio molde e faça o experimento                 

com o seu molde, isso para demonstrar-lhes que cada um é  capaz de fazer. 

Outra importante consideração, talvez a mais importante de todas, é com relação a parte               

de segurança. A segurança da escola, assim como de toda unidade é de responsabilidade dos               

agentes socioeducativos, cabendo então a unidade onde a escola esteja inserida a permissão             
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ou não de qualquer atividade que possa envolver qualquer risco a segurança. Logo antes de se                

realizar o trabalho e qualquer um dos experimentos contidos aqui, deve-se primeiramente            

pedir autorização à unidade socioeducativo e comunicar-lhes sempre qual experimento será           

realizado e quais materiais serão utilizados na execução das aulas, para que o procedimento              

relativo à segurança seja feito. 

Tendo ficado atento à essas recomendações, vale ressaltar que este material pode ser              

aplicado no módulo 3 dos anos finais do ensino fundamental, dentro da disciplina de ciências               

bem como material de introdução já no módulo 2, em Física no Ensino Médio. Feito essa                

ressalva, desejo ao amigo professor que aproveite ao máximo as aulas com a certeza de que                

elas proporcionarão momentos de intensa interação com seus alunos, que resultarão em            

grande satisfação. 
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Roteiros das Práticas 

 

1º AULA 

 
TEMA: Cargas elétricas 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Sondagem sobre experiência educacional dos alunos e suas expectativas 

2. Conscientizar os alunos sobre a existência de dois tipos de cargas elétricas, de átomps              

e da força elétrica 

 

 

Experimento 1: Fixando canudinhos 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito e por indução 

Material: 

canudinhos plásticos e um pedaço de tecido( a própria camisa do aluno) 

 

Procedimento: 

Primeiro esfregue o canudinho no tecido. 

Coloque o canudinho em uma parede 

 

Questionário 

1-  O que fez o canudinho grudar na parede ? 

(   ) Havia cola no canudo 

(   ) Havia cola na parede 

(   ) Ter esfregado o canudinho no tecido 
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2- Ao se esfregar o canudinho no tecido, o que aconteceu ? 

(   ) O tecido passou cola no canudo 

(   ) O tecido transferiu prótons ao canudinho 

(   )  O tecido transferiu elétrons ao canudinho 

(   ) O tecido transferiu nêutrons ao canudinho 

 

3- Ainda sobre esfregar o canudinho no tecido, qual processo de eletrização ocorreu ali? 

(   ) Eletrização por atrito 

(   ) Eletrização por contato 

(   ) Eletrização por Indução 

(   ) Eletrização por esfregação 

 

 

Experimento 2: Papel que gruda 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito e por indução 

Material:  

Uma folha de papel, uma tesoura sem ponta, e um canudinho, um pedaço de tecido 
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Procedimento: 

 

Corte a folha de papel em pedaços bem pequenos. Primeiro aproxime o canudinho dos              

papéis, Observe. Depois atrite o canudinho no tecido e novamente aproxime dos pedacinhos             

de papel. 

 

Questionário 

 

1- O que aconteceu com os pedacinhos de papel ao se aproximar o canudinho pela primeira                

vez? 

(   ) Grudaram no canudinho 

(   )  Se afastaram do canudinho 

(   ) Nada 

2- Na segunda vez o que aconteceu com os pedacinho de papel perto do canudinho? 

(   ) Grudaram no canudinho 

(   )  Se afastaram do canudinho 

(   ) Nada 

3- Por que na segunda vez que o canudinho foi aproximado aconteceu algo diferente com os                

pedacinhos de papel? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Experimento 3: Virando a página 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito e por indução  

Material: Uma régua, um pedaço de tecido ou papel toalha e um livro de páginas finas 

 

 

Procedimento: 

Esfregue a régua no tecido ou no papel ; 

Aproxime a régua da página do livro e em seguida faça um movimento de virada de página. 

 

 

Questionário 

 

1-  Ao se aproximar a régua das páginas do livro, o que aconteceu com as páginas? 

(    ) Foram atraídas 

(    ) Nada 

2- Com base nos conhecimentos sobre os processos de eletrização, qual processo ocorreu             

neste experimento? 

(   ) Eletrização por atrito 

(   ) Eletrização por contato 

(   ) Eletrização por Indução 

(   ) Eletrização por esfregação 
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Experimento 4: Movendo a bolinha sem tocá-la 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito e por indução 

Material: uma haste de plástico, uma bolinha de isopor e um pedaço de tecido ou papel toalha 

 

 

 

Procedimento: 

Esfregue a haste no papel ou no tecido e a aproxime da bolinha. Observe 

 

Questionário 

 

1- O que acontece com a bolinha próxima a haste? 

(    ) Nada 

(    ) Ela é atraída pela haste 

(    ) Ela é repelida pela haste 

2- Você conseguiria, com base nos seus conhecimentos sobre eletrização, explicar com isso             

acontece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Experimento 5: Eletroscópio 

 

Objetivo: Demonstrar a eletrização por atrito, por contato e por indução 

Material: 

um frasco de plástico, um canudinho, um papel toalha, papel alumínio, um pedaço de fio de                

cobre, um pedaço de arame, um pedaço de plástico mais rígido. 

 

 

 

Procedimento: 

Primeiro para montar o eletroscópio: Com o plástico rígido faça um circulo de diâmetro um               

pouco maior do que o frasco. Fure esse circulo como o fio de cobre. No fio de cobre                  

descasque um parte de uma das extremidades de tamanho suficiente e que dê para fazer um                

espira com essa parte. Na outra extremidade com o arame enrole um parte do fio e depois                 

faça um gancho. Com o papel alumínio faça duas folhas. Faça um pequeno furo no papel                

alumínio e fixa no gancho de arame. Esta parte deve ser feita pelo professor, ou caso a                 

unidade de segurança permita, o aluno também poderá fazer. 

Para a parte prática:esfregue o canudinho no papel; aproxime o canudinho da espira; depois              

toque a espira com o canudo; toque a espira com o dedo. 
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Questionário 

 

1- O que acontece com as folhas dentro do eletroscópio quando o canudinho é aproximado? 

(   ) Nada 

(   ) Elas se fecham 

(   ) Elas se abrem 

2-  O que acontece com as folhas quando o canudinho é afastado ? 

(   ) Nada 

(   ) Elas se fecham 

(   ) Elas se abrem 

3- O que acontece com as folhas quando o canudinho toca a espira? 

(   ) Nada 

(   ) Elas ficam  fechadas 

(   ) Elas ficam  abertas 

4- O que acontece com as folhas quando você toca seu dedo na espira? 

(   ) Nada 

(   ) Elas ficam  fechadas 

(   ) Elas ficam  abertas 
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2º AULA 

 
 
TEMA: Pressão atmosférica 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Demonstrar e discutir efeitos da pressão atmosférica 

2. Discutir os conceitos de pressão, compressão/expansão e peso do ar. 

 

Experimento 1: Enchendo uma bola de soprar 

Objetivo:  Demonstrar a Pressão/ compressibilidade do ar 

Material: Duas bolas de sopra,Duas garrafas pet ( uma com discretos furinhos de alfinete) 

 

 

 

Procedimento:Coloque dentro da garrafa uma bola de soprar e encaixe o bico da bola no               

gargalo da garrafa cobrindo-o totalmente. Faça o mesmo com a garrafa com furinhos. Peça a               

dois alunos que soprem as bolas dentro da garrafa pet. Peçam para os alunos observarem. 
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Questionário 

 

1. Por que um dos colegas conseguiu encher a bola e o outro não, mesmo os dois se                  

esforçando? 

(    ) um era mais forte que o outro  

(   ) um soprou mais que o outro  

(    ) uma garrafa estava furada e a outra não 

2. Que bola encheu com facilidade? 

(    )  a que estava na garrafa com furinhos  

(    ) a que estava na garrafa sem furinhos 

(    ) não sei 

3. Observamos que uma das bolas não encheu (ou encheu muito pouco). Isso aconteceu              

porque: 

(   )  a bola estava com defeito. 

(   ) a pressão do ar da garrafa impediu a bola de encher.  

(   ) a temperatura do ar na garrafa impediu a bola de encher  

(   ) não sei. 
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Experimento 2: A bolinha de papel. 

 

Objetivo: O ar ocupa lugar no espaço/compressibilidade 

Materiais: Bolinha de papel,Copo de vidro ou plástico bem transparente,Recipiente com água            

suficiente para mergulhar o copo,Fita adesiva. 

 

Procedimento: 

Cole com a fita adesiva a bolinha de papel no fundo do copo. 

Com a “boca” do copo virada para baixo, mergulhe o copo no recipiente cheio de água. 

Depois vire o copo dentro de recipiente. Observe. 
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Questionário: 

 

1. O que aconteceu com o nível da água dentro do copo emborcado? 

(   ) encheu completamente o copo  

(    ) não entrou no copo  

(    ) encheu parcialmente o copo 

2. Com o copo emborcado na água, o que aconteceu com a bolinha? 

(   ) molhou  

(    ) não molhou  

(    ) não sei 

3. Quando o copo foi virado dentro d'água, o que aconteceu com a bolinha de papel? 

(   ) molhou  

(    ) não molhou  

(    ) não sei 

4. Quando o copo foi virado dentro d'água, o que aconteceu? 

(  ) saiu uma bolha de ar e entrou água no copo  

(   ) a água saiu e entrou uma bolha de ar no copo  

(   ) não sei 

5. Podemos então observar, nesse experimento, que o ar: 

(    ) ocupa lugar  e pode ser comprimido 

(     ) não ocupa lugar e pode ser comprimido 

(    ) ocupa lugar e não pode ser comprimido 

(    ) tem peso e pode ser comprimido 
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Experimento 3: E a água não caiu 

 

Objetivo: Pressão atmosférica 

Material: 

Copo de vidro com água 

Um pedaço de cartolina 

 

 

 

Procedimento: 

Tampe com a cartolina o copo com água, e o vire de cabaça para baixo. 

Observe. 

 

Questionário 

 

1. O que acontece com a água no copo? 

(   ) caiu com a cartolina  

(    ) ficou dentro do copo com a cartolina  

(    ) não sei 
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2. O que impediu a água de cair? 

(    ) a cartolina  

(     ) o ar do ambiente  

(     )  uma cola  

(    ) não sei 

3. Que propriedade do ar, pode estar relacionada com o experimento? 

(    ) o peso  

(    ) a pressão  

(    ) a expansibilidade  

 

Experimento 4: Garrafa chuveirinho 

 

Objetivo: Pressão atmosférica 

Materiais: 

1. Garrafa pet com tampa de rosca 

2. Prego 

3. Água 

4. Tigela 
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Procedimento 1: 

Leve a garrafa furada, com água e tampada. 

Peça a um voluntario para abrir a tampa. 

 

Procedimento 2: 

1. Encha a tigela de água. 

2. Fure a base da garrafa com o prego e a coloque dentro da tigela. 

3. Coloque água dentro da garrafa e feche. 

4. Segure a garrafa pela boca sem apertá-la e a levante. 

 

Questionário: 

 

1. O que aconteceu com a água de dentro da garrafa furada enquanto ela estava tampada? 

(  ) Ela saiu pelos furos  

(   ) Ela não saiu pelos furos 

2. Por que precisamos abrir a garrafa para que a água saia pelos furinhos? 

(   ) para que o ar ganhe peso  

(   ) para que a água ganhe peso  

(   ) para que o ar acima da água empurre ela para fora pelos furos. 

3. Que propriedade do ar é exercida na água para empurrar a água para fora dos furinhos? 

(    ) temperatura 

(    ) pressão  

(    ) elasticidade 
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Experimento 5: Comprimindo o ar 

 

Objetivo: Elasticidade, compressibilidade, expansibilidade. 

Material: 

Seringa (se possível de 10 ml) 

 

 

Procedimento: 

Puxe o ar com a seringa. 

Tampe a ponta da seringa sem agulha com o dedo e empurre o embolo. 

Depois deixe de empurrar. Repita algumas vezes. 

 

Questionário 

 

1. Quando empurramos o embolo da seringa podemos observar que o ar: 

(   ) pode se expandir  

(    ) pode ser comprimido  

(   ) pode esquentar 

2. Quando soltamos o êmbolo, observamos que o ar: 

(    ) se expande  

(    ) aquece  

(    ) se comprime 
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Experimento 6: Balança para ar 

 

Objetivo: O ar tem peso. 

Material 

Régua de 30 cm, com furinhos no no meio e nas extremidades (mesma distância do furo                

central). 

Um balão de aniversário 

Fita Adesiva 

Barbante ou linha 10 

Agulha para furar o balão. 

 

 

 

Procedimento 

Faça uma balança com a régua. 

Com auxilio do barbante e da fita adesiva, prenda em cada extremidade da régua um balão                

cheio de ar e outro vazio. 

Antes de furar o balão perguntar: o equilíbrio vai permanecer após o ar sair do balão? 

Depois fure o balão, em cima da fita, delicadamente, e aguarde o ar sair. 

 

 

77 



Questionário: 

 

1. O que podemos observar no primeiro momento? 

(   ) há equilíbrio  

(   ) não há equilíbrio 

2. Ao furarmos o balão o que acontece com a balança? 

(   ) o equilíbrio não muda  

(   ) o lado do balão sobe  

(   ) o lado do balão desce 

3. O que deixa o balão tão pesado, quanto o copo os pedacinhos de papel? 

(  ) o peso do ar  

(  ) a pressão do ar  

(  ) a temperatura do ar  

(  ) não sei 

Experimento 7: Como fazer uma bola encher sem soprar 

 

 

Objetivo: Expansão do ar/ densidade. 

Materiais: 

Garrafa de vidro/Pet 

Bexiga de aniversário 

Recipiente 

Água bem morna. 
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Procedimento  

Encaixe a  boca da bexiga no gargalo da garrafa. 

Encha o recipiente com a água bem morna. 

Coloque a garrafa no recipiente com água. 

 

Questionário 

 

1. O que ocorre com o balão em cima da garrafa, quando ele é colocado junto com a água                   

morna? 

(    ) ele se esvazia  

(    ) ele se enche  

(    ) nada acontece com ele 

2. O que ocorre com o ar dentro da garrafa quando mergulhamos essa garrafa em uma vasilha                 

com água quente? 

(   ) ele se comprime  

(   ) ele se expande  

(   ) ele não se altera.  

3. Podemos supor que o balão encheu pois 

(    ) o ar aquecido aumentou de volume  

(    ) o ar aquecido diminuiu de volume. 

 

 

 

Experimento 8: A vela e o oxigênio 

 

Objetivo: Composição do ar ( combustão) 

Materiais: 

Uma vela 

Um copo de vidro/garrafa pet de água 

Um pires 

Água 
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Procedimento: 

Acenda a vela e coloque-a no pires. 

Coloque água no pires. 

Em seguida coloque o copo sobre a vela. 

 

Questionário: 

1. O que aconteceu depois que a vela foi tapada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Que gás você acha que foi consumido? 

(    ) Gás carbônico  

(    ) Gás oxigênio  

(    ) Gás nitrogênio  

(    ) ar 
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3. Que gás provavelmente foi produzido? 

(    ) gás carbônico  

(    ) gás oxigênio  

(    ) gás nitrogênio 

4. Em que momento a água de fora do copo entrou para dentro do copo? 

(    ) enquanto a vela estava acesa foi entrando lentamente. 

(    ) logo depois que vela apagou. 

(    ) muito tempo depois que a vela apagou. 

5. Porque a água entrou para dentro do copo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Experimento 9: O ar em movimento. 

 

Objetivo: A pressão no ar se movimenta 

Material 

2 latas de refrigerante vazias 

Um canudo 
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Procedimento 

1) Experimento preliminar:  

Soprar uma folha de papel por baixo dela. 

Perguntar o que aconteceria se fosse soprado por cima da folha?  

Soprar por cima da folha e discutir o resultado.  

2) Sopre uma latinha com auxilio do canudo, bem no centro dela. 

3) Sopre a latinha com auxílio do canudo pela lateral da latinha. 

4) Coloque duas latinhas bem próximas e alinhadas. 

5) Sopre com auxilio do canudo entre as latinhas. 

 

Questionário 

 

1- O que aconteceu quando a folha foi soprada por cima? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Quando o ar é soprado por cima da folha, a pressão do ar é maior de que lado da folha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- Descreva o que aconteceu quando o ar foi soprado entre as latinhas? Aconteceu o que você                 

esperava? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Onde você acha que a pressão do ar é maior? 

(   ) entre as latinhas  

(   ) do lado oposto à outra latinha 
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3º AULA 

 
 
TEMA: Densidade e  tensão superficial 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Demonstrar efeitos da tensão superficial, densidade e empuxo. 

2. Discutir conceitos de massa, volume, densidade e força. 

 

 

Experimento 1: A esponja que afunda. 

 

Objetivo: densidade e  tensão superficial 

Material: 

Um copo com água 

um pedaço de esponja de aço 

Detergente 

Procedimento: 

Coloque a esponja de aço no copo com água e observe 

Pingue um pouco de detergente sobre a água 

 

Questionário 

 

1- Quando você colocou a esponja no copo o que aconteceu? 

(   ) Afundou 

(   ) Flutuou 
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2- Ao pingar o detergente na água o que aconteceu com a esponja? 

(   ) Afundou 

(   ) Flutuou 

3- Você saberia explicar por que isso Aconteceu? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Experimento 2: Repulsão entre palitos. 

 

Objetivo: densidade e  tensão superficial 

Material: 

Dois palitos 

Um prato com água 

Detergente 

Procedimento: 

Coloque os dois palitos próximos um ao outro 

Pingue um pouco de detergente na água 

 

Questionário 

 

1. O que aconteceu com os palitos ao serem colocado na superfície da água? 

(   ) Afundaram 

(   ) Flutuaram 

2. Ao pingar o detergente na água o que aconteceu com os palitos? 

(   ) nada, permaneceram como estavam 

(   ) se afastaram 
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(   ) se juntaram 

3. Ao contrário da esponja do experimento anterior, mesmo após o detergente o pingar na               

água os palitos não fundaram. Isso aconteceu porque os palitos são: 

(   ) mais densos que a água 

(   ) menos densos que a água 

 

Experimento 3: Massinha: afunda ou  boia ? 

 

Objetivo: densidade e  volume 

Material: 

Uma massinha de modelar 

Vasilhame com água 

 

Procedimento: 

Divida uma massinha de modelar em duas partes iguais 

Com uma parte faça uma bolinha  e coloque na água 

Modele outro pedaço de massinha de forma que aumente, uma concha por exemplo, seu              

volume e também coloque na água. 

 

 

Questionário 

 

1- A massinha em forma de bolinha  afundou ou boiou? 

(    ) afundou 

(    ) boiou 
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2- A outra parte da massinha em forma de concha, o que aconteceu? 

(   ) afundou 

(   ) boiou 

3- Qual a diferença entre as massinhas 

(   ) o peso 

(   ) a massa 

(   ) o volume 

 

 

Experimento 4: Cores no leite. 

 

Objetivo: Tensão superficial 

Material: 

Um prato com leite 

Corantes de diversas cores 

Detergente 

 

Procedimento: 

Pingue várias gotas dos diversos corantes em vários pontos do prato com leite 

Pingue o detergente sobre o leite 

 

Questionário: 

1- Descreva com suas palavras o que aconteceu com as gotas de corante no leite após pingar                 

o detergente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2- Por que isso só aconteceu depois de pingar o detergente e não antes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Experimento 5 Elevador de naftalina 

 

Objetivo: Densidade 

Material: 

Vinagre 

Garrafa Pet 

Naftalinas 

Bicarbonato de Sódio 

Água 

 

Procedimento: 

Coloque a água na garrafa pet e depois coloque uma bolinha de naftalina. Observe 

Jogue essa mistura fora 

Agora coloque um pouco de vinagre na garrafa Pet, mais ou menos dois dedos. 

Coloque água até 3/4 da garrafa. Despeje um pouco de bicarbonato de sódio. 

Coloque algumas bolinhas de naftalina nessa mistura. 
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Questionário: 

 

1-  O que acontece com a naftalina na água pura? 

(   ) Flutua 

(   ) Afunda 

2- Isso ocorre por que a naftalina é mais densa ou menos densa do que a água 

(   ) mais densa 

(   ) menos densa 

3- Na outra mistura o que acontece com a naftalina? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4º AULA 

 

TEMA: Corrente de convecção 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Demonstrar a corrente de convecção 

2. Discutir conceitos de calor e sua transmissão. 

 

Experimento 1: Aquário Tricolor 

 

Objetivo: Densidade e Correntes de Convecção 

Material: 

Um aquário pequeno 

Dois corantes de cores diferentes 

dois recipientes de vidro pequenos com tampa 

um pedaço de arame 
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Procedimento: 

Faça pequenos furos nas tampas dos recipientes. 

Aqueça um pouco de água, coloque corante e coloque em um dos recipientes 

No outro recipiente coloque água bem gelada e coloque o corante de outra cor. 

Encha o aquário com água à temperatura ambiente e depois coloque o frasco com água               

gelada em pé no fundo do aquário e com o arame faça um suporte na borda do aquário e                   

coloque nesse suporte o frasco com a água quente. Observe 

 

Questionário 

1. O que aconteceu com a água quente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. O que aconteceu com a água fria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. O que aconteceu depois de certo tempo com a água quente e com a água fria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Experimento 2: Mão não é termômetro 

 

Objetivo: Medir Temperatura 

 

Material: 

Três  vasilhames médio de plástico 

Água um pouco quente 

Água Fria 

Água em temperatura ambiente 

 

 

Procedimento: 

Peça para que o aluno coloque uma das mãos no vasilhame com água fria e simultaneamente                

a outra mão no vasilhame com a água quente. Depois de alguns minutos, peça para que ele                 

coloque uma mão de cada vez no vasilhame com a água em temperatura ambiente. 

 

Questionário: 

1- Quando você colocou a mão que estava na água fria no terceiro pote, você achou que a                  

água deste pote estava quente ou fria?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2- Quando você colocou a mão que estava na água quente no terceiro pote, você achou que a                  

água deste pote estava quente ou fria?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3- Porque você teve sensações diferentes no mesmo pote de água? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Experimento 3: Abajur de Convecção 

 

Objetivo: Densidade e Correntes de Convecção 

Material: 

Uma lâmpada incandescente 

um pedaço alumino 

um pedaço de arama 

um bocal elétrico com suporte 

duas folhas de papel 

tesoura sem ponta 

 

 

Procedimento: 

Para fazer o molde do abajur, recorte o molde que se encontra na última folha e siga as                  

instruções de montagem que estão na folha. Faça um cilindro com uma folha de papel e cole                 

o molde na base do cilindro. 

Pegue o pedaço de arame e passe em volta da lâmpada e deixe sobressair na parte superior                 

uma parte do arame que servirá de suporte para o abajur. Coloque o a base metálica do molde                  

na ponta do arame e ligue a lâmpada. 
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Questionário 

 

1. O que acontece com o ar próximo a cúpula 

(    ) fica frio  

(    ) não se altera  

(    ) fica quente 

2. O  que acontece com o abajur?  

(    ) gira  

(    ) fica imóvel  

(    )  não sei 

3. Onde está saindo o ar quente? 

(   ) por baixo da cúpula  

(    ) por cima da cúpula, passando pelo catavento  

(    ) não sei 

4. Podemos dizer então que o ar quente: 

(   ) sobe pois é mais leve (menos denso) que o ar frio  

(  ) desce pois é mais pesado( denso) que o ar frio  

(   ) não sei 

5. O que podemos observar neste experimento? 

(   ) o ar se movimenta.  

(    ) o ar não se movimenta.  

(   ) não sei 

 

 

 

  

93 



5º AULA 

 

TEMA: Correntes oceânicas 

DURAÇÃO: Duas aulas de 50 minutos 

OBJETIVOS: 

1. Aplicar os conceitos de corrente de convecção juntamente com densidade para explicar as              

correntes oceânicas. 

2. Discutir como é possível entender o descobrimento do Brasil compreendendo as correntes             

marítimas. 

 

 

Experimento 1: Bússola 

Objetivo: Magnetismo Terrestre 

Material: 

Imã 

Agulha de costura 

Pedaço de Papel 

Um vasilhame de boca larga 

Água 

 

Procedimento: 

Passe o imã na agulha várias vezes, sempre na mesma direção e sentido e aproxime de um                 

clipe metálico para ver se a agulha já está imantada. 

Corte uma pedaço de papel no formato de quadrado pouco menor do que a agulha. Atravesse                

a agulha no papel no vasilhame com água e observe. 

 

Questionário: 

1- Descreva o que ocorre com a agulha dentro do vasilhame? 

2- Se mudarmos o vasilhame de posição na sala, o que ocorre com a agulha? 
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Figura: Correia de circulação oceânica. Crédito da figura : NASA. Uso livre. 1

1) Observe que as correntes superficiais são de águas quentes e as correntes profundas são de                

águas frias. Por que é assim e não o inverso? 

 

 

 

1 http://www.nasa.gov/topics/earth/features/atlantic20100325.html 
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Figura: Correia de circulação oceânica. Crédito da figura : Windows to the Universe®            2

(http://windows2universe.org) © 2010, National Earth Science Teachers Association. Uso         

livre: http://www.windows2universe.org/copyright.html&edu=high 

 

2) O que acontece com as águas quentes que se aproximam do Polo Norte pelo Oceano                

Atlântico?  

 

 

2 http://www.windows2universe.org/earth/Water/deep_ocean.html&edu=high 
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Crédito da figura : NOAA (not copyrighted - http://sos.noaa.gov/Docs/copyright.html) 3

 

a) Localize onde fica Portugal, o Brasil, a África e a Índia. 

b) Na época do descobrimento a navegação era feita em caravelas. O que era importante              

para facilitar a navegação? 

c) Porque era difícil navegar até a Índia pela costa da África na época do descobrimento               

do Brasil? Porque o Brasil era “o caminho para a Índia”? 

3 http://sos.noaa.gov/Datasets/dataset.php?id=150 
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d) Em 18 de setembro 1984 o navegador e aventureiro brasileiro Amyr Klink chegou             

numa praia da Bahia num barco a remo, vindo de uma viagem solitária da Namíbia,               

no sul da África. A travessia levou 101 dias e está registrada num livro chamado               

“Cem dias entre o céu e o mar”. Explique como isso foi possível? 

 

Figura: Capa do livro “Cem dias entre o céu e o mar”, de Amyr Klink,  
Editora Companhia das Letras. 
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