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RESUMO 
 Tomando como referencial teórico a aprendizagem significativa 
proposta por Ausubel e a epistemologia do conhecimento de Bachelard, nesta 
dissertação propomos a elaboração de uma metodologia de Ensino mais 
adequada para o Colégio Estadual Comendador Valentim Dos Santos Diniz 
(CECVSD). O CECVSD é uma Escola de Nível Médio Integrado, e a 
metodologia didática proposta partiu das observações relatadas pelos 
professores, durante as reuniões de planejamento escolar, em que os alunos 
sinalizavam dificuldades em fazer a ligação entre a teoria, dos conteúdos do 
ciclo comum, com a sua aplicação prática na parte Profissional Técnica. Essa 
metodologia didática consiste em uso de experimentos que construímos para 
apoiar o professor visando contribuir para o melhor aprendizado e formação do 
aluno. Estes experimentos estão disponibilizados como material didático. 
Palavras-chave: Ensino de Física. Experimentos. Currículo. Metodologia. 
Ensino e Aprendizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

               Taking as a theoretical basis learning proposed by Ausubel and 
Bachelard’s epistemology of knowledge Bachelard in this paper we propose the 
development of a more appropriate teaching methodology for Commander 
Valentim Dos Santos Diniz State School (CECVSD). The CECVSD is an 
integrated secondary level school, and the teaching methodology proposed 
came from observations reported by teachers during the school planning 
meetings, in which students signaled difficulties in making the connection 
between the theory of the common cycle content with its practical application in 
the Technical Professional by using experiments that were built to support the 
teacher in order to contribute to better learning and student formation. These 
experiments are available as teaching material. 
 
Keywords: Physics teaching. Experiments. Curriculum.  Methodology. 
Teaching and Learning. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

Não é de hoje que o ideal de Educação Pública, gratuita e de qualidade 
tem sido pleiteado. Já no século XIX, mais precisamente na Constituinte de 
1823, as forças antagônicas, entre o conservadorismo e o progressismo da 
política brasileira, se acirravam em debates a respeito da educação brasileira. 
De um lado o apoio aos professores com incentivos e remuneração para o 
desempenho do cargo. De outro, uma oposição conservadora que se mostrava 
pouco interessada na educação do povo e na remuneração do professor, e 
com citações até pouco honrosas a seu favor (SAVIANI, 2014, p.41). No início 
do século XX, o ideal de educação pública gratuita e de qualidade é colocado 
em pauta na reivindicação do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, 
considerado, segundo Aranha (1996, p.198), como “[...] a tomada de 
consciência da defasagem entre educação e as exigências do 
desenvolvimento”.  

 A busca da educação pública gratuita, universal e de qualidade é o 
objetivo de muitos educadores, pais e alunos, mas para se alcançar tais 
objetivos temos a necessidade de pensar e buscar soluções possíveis e 
realizáveis em todos os níveis da esfera do poder público. E, a Escola de Nível 
Médio Integrado traz consigo a possibilidade de se alcançar esse objetivo. 
Essa possibilidade é observada na maneira como o Estado está conduzindo a 
política educacional de Escola Integrada. Nas pesquisas de opinião realizadas 
(anexo 12.1) com os pais e alunos da Escola observa-se o anseio por uma 
escola de qualidade e que possibilite uma melhor preparação para o ingresso 
no mundo do trabalho. 
         A qualidade pode ser alcançada com o empenho de todos os 
participantes e com a própria política definida pela Secretaria de Educação e 
de seus agentes públicos.  Atualmente no cenário nacional, ainda se encontra 
em pleno debate na política, por forças antagônicas, o desejo de mudanças na 
estrutura da educação brasileira, versus propostas que defendem a 
manutenção do sistema, em que a qualidade do Ensino Médio acaba 
expressando uma forma de dualismo, caracterizada por dois extremos, uma 
formação específica ou uma formação geral. É o processo político manifestado 
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na História da educação brasileira, através do conflito de ideias, que posiciona 
a educação geral e propedêutica de um lado, e separando do outro, a 
educação específica e profissionalizante, delimitando esta, a simples 
treinamentos para ocupação de postos de trabalho. O dualismo é 
consequência do antagonismo de ideias, representada pelos agentes políticos 
tendo como consequência, a criação de dois caminhos distintos e paralelos na 
Educação brasileira durante certo tempo, qualificando o Ensino Médio na 
preparação dos mais afortunados e ao prosseguimento de estudos no Nível 
Superior, enquanto a educação profissional ficou qualificada aos mais carentes 
e menos afortunado, para execução do trabalho. 
                    A Escola de Nível Médio Integrado vem com a proposta de se 
romper com esse dualismo, propiciando uma formação que possa dar as bases 
do processo produtivo. Busca-se uma formação ampla através do 
conhecimento da cultura geral produzida pelo homem e ao mesmo tempo, dar 
as bases para o aprofundamento do conhecimento técnico, conforme 
explicitam Frigoto e colaboradores: 
 
 

A possibilidade de integrar a formação geral e formação técnica no 
ensino médio, visando a uma formação integral do ser humano é, por 
essas determinações concretas, condição necessária para a travessia 
em direção ao ensino médio politécnico e à superação da dualidade 
educacional pela superação da dualidade de classes. (FRIGOTO; 
CIAVATA; RAMOS, 2012, p.45). 
 
          Neste sentido, nossa investigação se apoia numa proposta de 

Ensino que leve em consideração o currículo adotado pela Instituição que tem 
como base a relação existente com a cultura, a formação para o trabalho e as 
ciências. Buscamos desenvolver uma metodologia didática que faça do Ensino-
Aprendizado de Física um instrumento capaz de contribuir para uma melhor 
compreensão das teorias e conceitos, integrando a formação geral e o ciclo 
técnico profissional dando maior sentido ao aprendizado do aluno. 

Para melhor compreensão do processo histórico que leva a proposta 
atual de Escola Média Integrada entendemos ser importante uma breve 
historização do ensino neste nível. Assim, no capítulo 2 desta dissertação, 
apresentamos uma breve passagem pela história dos principais fatos da 
educação brasileira que mostram a influência da Igreja Católica, com o trabalho 
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missionário dos jesuítas, inicialmente, e que funcionou como agente 
colonizador, e que vai deixar a sua influência refletindo na educação brasileira, 
estando aliada com o modelo agrário exportador e aristocrático, que dão a 
base de um sistema de Ensino marcado pelo dualismo caracterizado por dois 
sistemas de Ensino, um com formação técnica e especifica, para lidar com a 
execução do trabalho manual, e outro de formação acadêmica, para lidar no 
processo de controle e comando do trabalho.  

 Analisando a colocação posta ao Ensino Médio, pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996) como etapa final da 
educação básica, assim como as finalidades desta etapa da educação, 
discutimos no capítulo 3, a Articulação do Ensino Médio com o Ensino Técnico 
Profissional. Para essa discussão tomamos como referencial a teoria de Ensino 
Aprendizagem de Ausubel (CARNEIRO, p.284-287, 2012) para melhor atender 
ao que está previsto pela LDB e aos objetivos desta pesquisa. O Artigo 35 da 
LDB confere ao Ensino Médio o caráter de consolidação dos conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental, e que deve oferecer as condições de 
prosseguimento de estudos, preparação para o trabalho e exercício da 
cidadania. Assim, compreendemos que a teoria de Ensino Aprendizagem de 
Ausubel dá os subsídios necessários, visto que, segundo Ausubel (MOREIRA; 
MASINI, p.50, 2006), todo o conhecimento a ser ensinado deve levar em 
consideração os conhecimentos prévios do aprendiz e que esses servirão de 
apoio ao novo conhecimento, tornando o novo conhecimento potencialmente 
significativo a uma nova aprendizagem. 

Na questão em que o Ensino Médio deve dar a compreensão dos 
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a 
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina, adotamos Bachelard como 
base teórica do conhecimento desta pesquisa porque ele concebe uma 
alternância entre teoria e prática colocando a Ciência como um processo 
dinâmico em constante construção (MOREIRA; MASSONI, p.25, 2009) e que, 
por sua vez, está presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 
Física para o Ensino Médio na medida em que reconhece o papel da Física, no 
sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua 
relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 
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Conhecer o sujeito da aprendizagem, os seus conhecimentos prévios, 
é um elemento de bastante relevância tanto na teoria do conhecimento, de 
Gaston Bachelard, como na teoria do Ensino Aprendizagem, de David Ausubel, 
pois ambos colocam como ponto de partida para o aprendizado, a ideia inicial, 
ou o conhecimento inicial que o sujeito da aprendizagem possui. De acordo 
com Bachelard1 (1970, apud LOPES,1996) os conhecimentos prévios têm a 
importância de revelar as impressões que o sujeito da aprendizagem tem 
quando confrontado com novas experiências, e que nesta teoria, coloca a 
importância do diálogo constante entre o racionalismo e o empirismo 
mostrando que ambas as doutrinas, segundo Bachelard2 (1980, apud 
MOREIRA; MASSONI, 2009) estão ligadas e que se completam, não devendo 
haver extremismos na filosofia das ciências, colocando o empirismo num 
extremo e o racionalismo no outro, mas a procura do real, do verdadeiro 
conhecimento, através do diálogo entre as duas doutrinas. 

O ato de conhecer, conforme explicam Moreira e Massoni (2009, p.27), 
busca relações com o conhecimento inicial que temos, na tentativa de obter 
respostas harmônicas na compreensão do novo conhecimento, este por sua 
vez, se não for perfeitamente compreendido, segundo Bachelard, dá um 
sentido de recusa, de negação ao novo conhecimento podendo criar 
dificuldades no processo de aprendizado, os quais são denominados por 
Bachelard de obstáculos epistemológicos. Lopes (p. 266, 1996) argumenta 
ainda que tais obstáculos são superados quando aprendemos com ele, na 
medida que “Esse processo de negação não implica, contudo, o abandono das 
teorias anteriormente construídas. Trata-se, sim, de reordenar, de ir além de 
seus pressupostos, por introduzir uma nova racionalidade”. 

Este argumento também é comtemplado por Medeiros (2014) quando 
explica que o modo próprio de algumas estruturas de pensamento do ser 
humano não depende do contexto e mostra-se estar presente na história de 
evolução do pensamento científico, assim como, no ensino de Ciências. Deste 
modo Medeiros (2014, p.59) afirma ainda que: 

 
Neste sentido a Teoria de Ausubel (1976), surge como uma 
explicação teórica do processo de aprendizagem, segundo o ponto de 

                                                           
1 BACHELARD, Gaston. Études. Paris: J. Vrin, 1970. 
2 BACHELARD, Gaston. A filosofia do não. Lisboa, Editorial Presença, 1980. 
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vista cognitivista. Nesta teoria, a aprendizagem significa organização 
e integração do material na estrutura cognitiva. Desta forma existe 
uma estrutura na qual essa organização e integração se processam 
conforme destaca Moreira (1999). 
 

Assim podemos observar que o aprendizado é construído através da 
análise e reflexões entre o conhecimento inicialmente existente na estrutura de 
pensamento do indivíduo e o novo objeto de conhecimento, o qual é 
confrontado e questionado de forma ampla, para aquisição de respostas 
coerentes. Desse modo, devemos investigar o conhecimento inicial do aluno 
para ter o ponto de partida no planejamento das ações necessárias com a 
finalidade de obter o Aprendizado.  

De acordo com Ausubel, o conhecimento prévio mais importante é 
aquele que se constitui no conhecimento mais geral e inclusivo, tornando-se o 
ponto de partida que vai se conectar ao novo conhecimento (MOREIRA; 
MASSINI, 2006). Então, é descobrindo o conhecimento, inicial, mais geral e 
inclusivo que o sujeito da aprendizagem possui e fazendo um diálogo constante 
entre as suas formas teóricas e experimentais que vamos contribuir com um 
Ensino eficaz para ocorrer um melhor Aprendizado.  

No capítulo 4 desta pesquisa mostraremos como é instituída a política 
educacional de Ensino Médio Integrado pela Secretaria Estadual do Rio de 
Janeiro através do programa Dupla Escola. 

No capítulo 5 apresentamos a finalidade da pesquisa com o problema 
que nos conduziu nesta pesquisa e a justificativa para definimos os objetivos 
da pesquisa, que tem o tema Energia associado a Calor e Temperatura como 
referência para realização do Ensino Aprendizado de Física em um tópico 
particular de estudo, previsto para o 2º ano do Ensino Médio e que se realiza 
no 1º semestre do ano letivo. O tema de estudo foi organizado de forma a 
evidenciar alguns problemas práticos do cotidiano do aluno e de suas práticas 
da formação profissional que será discutida e levada para o campo da 
experimentação e dos conceitos. 

No capítulo 6 descrevemos a Metodologia da pesquisa que leva em 
consideração a realização da análise do programa e das disciplinas que 
compõe o currículo, com um levantamento bibliográfico que auxilie na 
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elaboração de métodos de integração para melhoria do Ensino-Aprendizado de 
Física de forma integrada.  

No capítulo 7 mostramos o contexto da investigação, o Colégio 
Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz – NATA, o qual é a Escola 
em que se desenvolveu nosso estudo e mostrando uma proposta de Ensino-
Aprendizado de Física em consonância com o modelo instituído pela Secretaria 
Estadual de Educação. Discutiremos o Ensino de Física da escola visando 
apresentar uma proposta de Ensino Aprendizado de Física de forma articulada 
com o eixo tecnológico profissional e com as outras disciplinas do currículo de 
forma a garantir um Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, capaz de 
dar a dimensão de formação plena, e que está prevista no próprio Projeto 
Político Pedagógico da Escola e com as concepções de Ensino Médio 
Integrado e que são orientadas pelo Decreto nº 5.154/04 que definiu as novas 
orientações para a organização da Educação Profissional. 

 No capítulo 8 discutimos o tema calor e temperatura com sua teoria e 
diagnoses, a fim de avaliar os conhecimentos prévios e a aquisição de novos 
conhecimentos. 
        Por fim, apresentamos o capitulo 9 com as considerações finais sobre a 
pesquisa mostrando algumas ideias sobre o currículo da Escola e o 
Aprendizado dos alunos durante o processo. 
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2 HISTORICIDADE DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 
          

A formação do Estado Brasileiro que tem suas origens na exploração 
colonial, onde a metrópole Portuguesa ansiosa por produtos para comercializar 
na Europa, tem na colônia Brasil a sua base para exploração. É neste contexto, 
através dos tempos, que o Brasil tem a sua formação marcada por mais de 300 
anos de dominação Portuguesa e, neste sentido, havia toda uma estrutura 
montada para a manutenção dessa condição. A educação não fugirá a regra, e 
desde o início, dará subsídios à dominação Portuguesa através de todo um 
aparato ideológico. 

 
2.1 A EDUCAÇÃO NO PERÍODO COLONIAL 
 

A metrópole Portuguesa encontrou através da educação, fornecida 
pelos padres jesuítas, uma solução prática para a colonização, no momento em 
que os índios, por meio da catequese e do ensino, aprendiam a língua, o canto, 
a escrita básica, e a disciplina através da fé católica, tentando a constituição de 
uma unidade nacional dentro da colônia (NEY, 2008).  

Os primeiros jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, 
chegaram ao Brasil em 1549, com o primeiro governador geral do Brasil, Tomé 
de Souza. Este é um marco na educação brasileira porque foram os jesuítas 
que estabeleceram a Educação Brasileira, através das regras direcionadas no 
“Ratio Studiorum”3 e que tiveram grande influência no modo de vida na colônia.  

No período em que os jesuítas estiveram no Brasil fundaram escolas (a 
primeira do Brasil, em Salvador), educaram os índios e o povo em geral (os 
negros, os brancos e os mestiços). Criaram um sistema de ensino que era 
dividido conforme a classe social ocupada: uma para a população em geral, em 
que aprendiam a ler e escrever, outra para os brancos colonizadores e uma 
última para a vocação do sacerdócio. Em todas elas havia um caráter mais 
                                                           
3  “Ratio Studiorum” é o conjunto de normas e regulamentos aplicados para o Ensino nos 
colégios jesuíticos, estabelecidos com regras prática sobre a ação pedagógica e a organização 
administrativa, sobre toda a hierarquia da ordem, e que era caracterizada pelo eficiente 
controle que refletia a ação e a unidade de pensamento, mantidos através da comunicação 
continua entre todos os membros da ordem (ARANHA ,2000, p.92). 
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humanístico e sem preocupação com uma formação profissional. Essa 
preocupação, sem dúvida, não poderia existir, pois isso poderia concorrer com 
a metrópole. Os jesuítas, assim, acabam por dar uma instrução básica, 
suficiente para leitura e escrita e com ensinamentos disciplinadores baseados 
na doutrina católica, para a população em geral, e outra para os colonos 
portugueses que aqui permaneceram para cuidar dos interesses de Portugal 
(NEY, 2008).           
          ROMANELLI (2014, p.33) afirma que: 
 
 

Não é, pois, de se estranhar que na Colônia tenham vingado hábitos 
aristocráticos de vida. No propósito de imitar o estilo de vida da 
metrópole, era natural que a camada dominante procurasse copiar os 
hábitos da camada nobre portuguesa. E, assim, a sociedade 
latifundiária e escravocrata acabou por ser também uma sociedade 
aristocrática. E para isso contribuiu significativamente a obra 
educativa da Companhia de Jesus.  
 
 O que podemos observar é que, o início da Educação Brasileira foi 

importado, e de certa forma com características de imposição, e que trouxe 
consigo uma realidade distante da vivida em nosso país, não contribuindo de 
forma mais ampla para uma interação maior entre a cultura já existente, 
inicialmente dos indígenas da colônia, com a da civilização europeia.  

Os jesuítas sendo contrários à escravidão dos índios acabam por criar 
alguns aldeamentos para protege-los, onde são encontrados cenários de 
organização com grande capacidade econômica e administrativa. Essa forma 
de organização, com o passar do tempo, gerou grandes receios à metrópole. 
Não somente é esse o aspecto que mostra os receios da metrópole 
portuguesa, mas é o poderio crescente dos jesuítas no controle da educação, 
através da sua influência no comportamento e no modo de pensar, e o 
aumento de propriedades dentro e fora da metrópole portuguesa, e além do 
mais, muitas nações europeias estavam passando por reformas e colocando o 
Estado no controle da educação. Então, quando o novo rei de Portugal, D. José 
I, assumiu o trono, promoveu reformas através da figura do seu primeiro 
ministro, o Marquês de Pombal, o qual determinou a expulsão dos jesuítas de 
Portugal e de seus domínios em 1759. Esta ruptura gerou grandes perdas para 
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o Ensino na colônia, e no dizer de Fernando de Azevedo4 (apud ARANHA 
1996, p.136): 

 
[...] todo o período de quase meio século, que se estende da 
expulsão dos jesuítas (1759) à transferência da corte portuguesa para 
o Brasil, é de decadência e de transição.  
 No caso da colônia, a reforma do Marquês de Pombal não trouxe 

melhorias à qualidade do ensino. Somente em 1808 é que são percebidas 
mudanças na educação com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. 

Sobre essa questão, NEY (2008, p.36) afirma que: 
 

A reforma de Pombal paralisou o ensino na colônia. As instituições de 
ensino fundadas eram insuficientes e fragmentárias, as aulas régias5 
estabelecidas eram dirigidas por professores mercenários e 
incompetentes e não poderiam substituir positivamente o modelo 
anterior.  
 
 Num panorama sobre os primeiros séculos da Educação brasileira, 

Aranha (1996, p.135) diz que esse período foi marcado pela influência da fé 
católica e pelo Ensino Clássico, em decorrência: dos jesuítas; pelo 
analfabetismo da maioria da população, como consequência da expulsão dos 
Jesuítas pelo Marquês de Pombal; pela desvalorização do trabalho manual, a 
cargo dos escravos; pela continuidade de uma sociedade agrária, cuja elite 
intelectual se vê distanciada das transformações científicas da Idade Moderna. 
Esta é uma das raízes que vão marcar a nossa sociedade e a Educação 
Brasileira, que se mostrarão pouco interessadas pelas ciências e pela 
desvalorização do trabalho manual. 
 
2.2 A EDUCAÇÃO NO PERÍODO IMPERIAL 
 

O início do século XIX é marcado, na educação brasileira, pela 
preponderância do Ensino Superior com a vinda da família real portuguesa 
para o Brasil, em 1808, através de reformas, para viabilizar a sua permanência 
na colônia.                                          
                                                           
4 Azevedo, Fernando de. A cultura brasileira; introdução ao estudo da cultura no Brasil. 4 ed. 
Ver.e ampl. Brasília: Ed.UnB 1963.  
3 “Aulas régias” era a denominação dada ao sistema de disciplinas isoladas (ARANHA,1996). 
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A vinda da família real para o Brasil, conforme explica Aranha (2000, 
p.150) trouxe modificações no âmbito econômico, político e cultural: abertura 
dos portos, criação de manufaturas, instalação da imprensa, museus, 
bibliotecas e academias. Essas modificações contribuíram para iniciar a 
trajetória rumo ao processo de independência do Brasil. No âmbito social não 
houve modificações significativas e segundo Aranha (1996, p.150): 

 
A mudança política não altera a estrutura social, constituída pelos 
grandes proprietários rurais (cujo interesse ficam fortalecidos), pelo 
segmento de homens livres não-proprietários e por um enorme 
contingente de escravos. 
 
 Na Educação, Romanelli (2014, p.39) explica que D. João VI, logo que 

chegou ao Brasil, promoveu ações no sentido de criar escolas de Nível 
Superior para atender às necessidades da corte portuguesa e, também, para a 
defesa da colônia com a criação da Academia Real de Marinha (1808), 
Academia Real Militar (1810), cursos médico cirúrgico e cursos avulsos de 
economia, química e agricultura. Os cursos possuíam características de cunho 
profissional prático e foram os primeiros cursos superiores não teológicos, e 
eram organizados num sistema de aulas avulsas. 

Nesta época não existiu interesse pelos outros níveis da educação e 
que, deste modo, continuou a favorecer uma elite já existente, da aristocracia 
rural, aos nobres da corte e a uma nova camada intermediária (os letrados) que 
surgiu em decorrência da necessidade de pessoal para preenchimento de 
cargos administrativos e burocráticos.  

Com a vinda da família real e as ações impulsionadas por D. João VI, 
esclarece Romanelli (2014, p.39), “não apenas nascia o ensino superior, mas 
também se iniciava um processo de autonomia que iria culminar na 
independência política”. E como já foi afirmada anteriormente por Aranha 
(1996), essa independência política não foi acompanhada pela mudança na 
estrutura social brasileira, e com isso, chegamos mais uma vez a lamentável 
constatação de que se torna difícil uma ruptura com antigos costumes de uma 
educação voltada apenas para uma aristocracia. Contudo, a revolução cultural 
promovida por D. João VI trouxe da Europa (id) hábitos e modos de pensar que 
vão influenciar a burguesia brasileira ascendente do final do século XIX. 
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Com o retorno da corte a Portugal, inicia-se o processo de 
independência. No momento em que o Brasil se firma independente, uma nova 
constituição é promulgada (1823). Nessa, segundo Aranha (1996), existiam leis 
baseadas nos ideais da Revolução Francesa, garantindo a liberdade de Ensino 
e Instrução Primária para todos, mas que não encontraram aplicação prática na 
realidade brasileira. Para agravar, ainda mais a situação do Ensino, foi 
introduzido o Ato Adicional de 1834, que advogava ao poder central a função 
de impulsionar e legislar sobre o Ensino Superior, deixando o Ensino Primário e 
Secundário, a cargo dos governos estaduais (antigas províncias) com suas 
precárias condições.  Esse fato eliminou a unidade do sistema educacional 
brasileiro.  

Na responsabilidade das províncias ficou o Ensino Primário e 
Secundário funcionando de forma precária, devido à falta de recursos materiais 
e com professores despreparados e com baixa remuneração. A ausência de 
fiscalização e a não exigência de conclusão do curso primário para 
prosseguimento em níveis posteriores, levou muitas famílias de posses, a 
educar seus filhos inicialmente em casa, com o auxílio de preceptores, 
enquanto o Ensino Secundário era realizado em escolas particulares, pois 
estas despontavam em melhor qualidade. E quanto à população mais pobre, a 
educação acabou ficando confinada ao Ensino Primário com a instrução de, 
apenas, ensinar a ler e escrever.  

Visando à melhoria na formação de professores, uma importante 
iniciativa do governo provincial do Rio de Janeiro, para solucionar o problema 
pedagógico foi a criação da primeira Escola Técnica Normal. Fundada em 
Niterói, no ano de 1835, destinava-se à formação de professores, iniciativa que 
contribuiu na direção em que a maioria das províncias seguiu.  

Em 1837 foi criada uma escola secundária modelo, no Rio de Janeiro, 
o Colégio D. Pedro II, sob a jurisdição do governo central. O que se deve 
destacar é que o Colégio D. Pedro II, era a única instituição autorizada a 
realizar exames para atribuir o grau de Bacharel que, na época, validava o 
acesso ao Nível Superior. Isto teve implicações nos outros colégios, sejam os 
liceus provinciais públicos ou as escolas particulares, que buscaram adequar 
os seus currículos para que os seus alunos pudessem ser aprovados nos 
exames do referido colégio. E como as escolas particulares despontavam em 
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melhor qualidade, em que muitos eram de origem católica, ficou evidente que 
só os filhos das classes mais abastadas tiveram acesso ao ensino superior. 
Assim em uma sociedade aristocrática e movida pela ascensão, apenas esses 
portadores de Nível Superior ocupavam os cargos da política, do jornalismo e 
da administração pública, o caminho para a sua ascensão e prestígio. 

A educação brasileira no período imperial acabou por caracterizar-se 
pelo dualismo do sistema educacional, em que privilegia o Ensino Superior, 
com precárias condições do Ensino Primário, e um Ensino Secundário 
propedêutico, em que esses dois últimos não possuíam um eixo de articulação. 
É também um período que não há razão para a valorização do ensino técnico 
profissionalizante, conforme argumenta Aranha (1996, p.155) na citação a 
seguir.  

 
Além disso, a nossa tradição humanística, retórica e literária, 
distanciada da realidade concreta vivida, não valoriza os 
encaminhamentos que levariam a solução de problemas práticos e 
econômicos. Alia-se a isso a mentalidade escravocrata, que despreza 
o trabalho feito com as mãos, tendo-o como humilhante e inferior. 

 
2.3 A EDUCAÇÃO NO PERÍODO REPUBLICANO 
 

A Proclamação da República veio acompanhada das ideias positivistas 
de Augusto Comte que encontrou apoio, principalmente, em Benjamim 
Constant, a quem se deve a reforma mais ampla da educação.  

A reforma tentou colocar em prática um currículo enciclopédico, 
introduziu o ensino seriado e as disciplinas científicas. Procurou dar 
organicidade a todo o sistema levando as reformas ao Ensino Primário, ao 
Secundário, às Escolas Normais, ao Ensino Superior e à criação do 
Pedagogium6 para dinamizar o aperfeiçoamento do magistério. No entanto, 
ainda pairava a velha mentalidade aristocrático-rural e as reformas não se 
                                                           
6  O Pedagogium foi um estabelecimento de Ensino Profissional com a finalidade de oferecer 
aos professores, públicos e particulares, os meios de aperfeiçoamento profissional para 
melhorias do Ensino Nacional, através da exposição de material, cursos e métodos de Ensino. 
Consulta através do site da câmara dos deputados (Brasil). Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-667-16-agosto-1890-552093-publicacaooriginal-69096-pe.html>. Acesso em: 03/Abril/2016. 
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puseram em prática, pois não havia apoio institucional e político e as ideias 
positivistas eram vistas como um perigo à formação da juventude 
(ROMANELLI, 2014).  

O positivismo não admite as explicações teológicas e metafísicas do 
mundo, ele se baseia em fatos observáveis do mundo real e na 
experimentação científica, colocando a ciência como centro das explicações do 
mundo, através da decodificação das leis naturais. “Os positivistas se 
empenharam em combater a escola humanista, religiosa, para favorecer a 
ascensão das ciências exatas” (ISKANDAR; LEAL, 2002, p.91). Com isso, 
podemos observar o quanto essas ideias podem se confrontar, com alguns 
costumes da época, em que se enaltecia o ensino religioso e a formação 
humanista. 

O desenrolar do período Republicano mostrará sinais de modificações 
mais relevantes na educação brasileira. No período após a 2ª Guerra Mundial, 
com o ingresso dos imigrantes, que vieram trabalhar na zona rural, e também 
nas cidades, associado à urbanização crescente com as várias atividades da 
vida urbana que foram surgindo e diversificando o comércio, e com a pequena 
indústria que se despontava, observa-se o início de um processo de ruptura 
que buscava uma estrutura educacional que atendesse aos objetivos de 
aprimoramento e à ascensão da nova classe social que surgia. 

No período de 1942 a 1946 foram realizadas reformas no Ensino que 
ficaram conhecidas por Leis Orgânicas do Ensino, compreendendo o final da 
Era Vargas (ditadura civil) e início do período democrático. Nessas reformas 
podemos destacar que: 

- O Ensino Secundário passa a ser formado pelo ginásio, de quatro 
anos, e pelo colegial de três anos, em que este se subdivide em: clássico (de 
caráter humanista) e científico; 

- O Ensino Fundamental passa a contar com o ensino supletivo de dois 
anos, para diminuir o analfabetismo e atender aqueles que não tiveram 
oportunidade de escolarização; 

- O Ensino Normal, de formação de professores, passou a ser 
regulamentado pelo Decreto-Lei No 8.530, de 1946, com a proposta de 
centralização nacional das diretrizes, mas com administração dos estados, e 
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com normas a serem seguidas por todas as escolas normais em território 
nacional.  

Romanelli (2014, p.170) realiza críticas às Leis Orgânicas do Ensino 
Normal, no que concerne à questão do excesso de exames, à falta de 
articulação entre os diversos ramos do Ensino e à falta de flexibilidade para 
permitir o acesso ao Ensino Superior, e que ficou restrita, no caso do Ensino 
normal, a alguns cursos da faculdade de Filosofia, conforme determinava o 
artigo 6 do Decreto-Lei Nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946 segundo o qual, “Aos 
alunos que concluírem o segundo ciclo de ensino normal será, assegurado o 
direito de ingresso em cursos da faculdade de filosofia, ressalvadas, em cada 
caso, as exigências peculiares à matrícula.” Esses cursos segundo Palma Filho 
(2010), passaram a ter maior procura após 1954, ocasião em que foram 
equiparados aos outros cursos de Nível Médio, permitindo aos concluintes 
deste curso, a prestar exame vestibular para ingresso em qualquer curso 
superior (p.100). Outra observação, e de cunho até mais relevante, foi o 
impedimento para habilitação dos professores leigos que já se encontravam 
lecionando, pois em seu art. 21 o Decreto Lei previa um limite de 25 anos de 
idade para o ingresso nos cursos Normais. Com o decorrer do tempo, as 
escolas normais, contaram com maior número de jovens femininas, oriundas 
da classe média, com o objetivo de sua profissionalização. 

Com as restrições do comércio com o exterior em função da 2ª Guerra 
Mundial, associada ao desenvolvimento tecnológico proposto na Era Vargas, a 
instituição do Ensino Técnico Profissional foi uma decorrência da necessidade 
do governo brasileiro de profissionais qualificados para trabalhar na indústria e 
em outros ramos da economia, como a agricultura e o comércio. 

Assim, a Lei Orgânica do Ensino Técnico Profissional (1942), 
estabeleceu dois tipos de Ensino Profissional: um mantido pelo poder público e 
outro mantido pelas empresas privadas – O SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) que é mantido e organizado pela Confederação 
Nacional das Indústrias e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial) que é mantido e organizado pela Confederação Nacional do 
Comércio.  

O resultado prático das reformas efetuadas através das Leis Orgânicas 
é que, no caso do Ensino Secundário, permaneceu a manutenção do 
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academicismo e do elitismo e com a continuidade dos exames de seleção, 
dificultando o seu acesso pelas camadas populares que necessitavam 
profissionalizar-se para garantir o seu sustento. Já os cursos oferecidos pelas 
empresas, no Ensino Técnico Profissional, além da boa qualidade de Ensino, 
eram remunerados, o que favorecia a sua procura pelas camadas populares 
que viam na profissão técnica, um meio para melhor se qualificar para o 
trabalho e, consequentemente, obter melhores rendimentos. 

Assim, permaneceu o dualismo na Educação Brasileira. E segundo 
Romanelli  (2014, p.174), 

 
[...] o sistema oficial de ensino, em seus ramos secundário e superior, 
continuou sendo o sistema das elites, ou, ao menos, das classes 
médias e altas, enquanto o “sistema paralelo” de ensino profissional, 
ao lado das escolas primarias, passou a ser mais acentuado o 
sistema educacional das camadas populares. 
 
 O início do período democrático (1946-1964) determina uma nova 

constituição com a promulgação em 1961 de uma Lei de Diretrizes e Bases 
para a Educação (LDB). É uma época de intensos debates e que culminou com 
a equivalência dos cursos técnicos e normal ao ensino secundário, tornando 
possível a mobilidade entre eles e permitindo aos alunos, em quaisquer um dos 
cursos, ingressarem em quaisquer cursos superiores.  É criado o Conselho 
Federal de Educação (CFE) e os Conselhos Estaduais de Educação, nos quais 
há a representação das escolas de âmbito particular. Segundo Aranha (1996, 
p.205), o Ensino Técnico não é observado com a devida atenção, o que coloca 
um descompasso entre a estrutura educacional e o sistema econômico, pois é 
um período em que o país cresce industrialmente, principalmente nos anos 
(1956-1961) sob a presidência Juscelino Kubitschek (ARANHA, 1996, p.205). 

Em 1964 um golpe militar interrompe as pretensões democráticas da 
educação, e com um novo governo, dirigido pelos militares, são realizadas 
várias modificações na Educação Brasileira, com a adaptação da LDB de 1961, 
e através das Leis Nº 5.540/68 e Lei Nº 5.692/71, que tratam, respectivamente, 
da reforma universitária e do Ensino de 1º e 2º Graus. Essas modificações têm 
o objetivo de inserir um projeto de ensino empresarial e tecnocrático, de modo 
mais afinado com o mundo capitalista industrial e tecnológico.  
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A Lei Nº 5.540/71 unificou o vestibular, que já havia sido criado pelo 
Decreto Nº 68.908/71, para por fim às vagas excedentes nas universidades, 
através do vestibular classificatório; instituiu a matrícula por disciplina; 
instaurou um sistema administrativo e burocrático; e acabou com a autonomia 
das universidades, entre outras medidas. 

A Lei No 5.692/71 estendeu a obrigatoriedade do Ensino, de quatro 
anos, para oito anos (no Ensino de 1º Grau), e tornou o acesso automático, 
sem a necessidade dos antigos exames de admissão, do Curso Primário para 
o Curso Ginasial, numa tentativa de acabar com a seletividade. Com isso, 
Aranha (1996, p.214) nos explica que o objetivo era fazer com que os alunos 
passassem de uma série para outra, até atingir o final de um dos Níveis (1º ou 
2º Graus), de modo que, estivessem preparados para ingressar no mercado de 
trabalho. Essa Lei também previa o Curso Supletivo para aqueles alunos que 
não conseguiam concluir esses níveis de Ensino. E quanto ao Ensino Normal, 
ele passava a abrigar diferentes níveis de formação, que habilitava o professor 
para um correspondente nível de exercício para a profissão docente. 

O século XX é caracterizado por transformações econômicas e 
políticas que serão refletidas no Ensino brasileiro. Com a crescente 
urbanização das cidades no início do século XX, foram criadas, em 1906, as 
Escolas de Aprendizes e Artífices que, inicialmente, tinham uma missão 
assistencialista com objetivos de resolver os problemas sociais, em decorrência 
da crescente urbanização das cidades. Os objetivos iniciais sofrem mudanças 
com o Decreto Nº 7.566 de 23 de setembro de 1909, assinado pelo Presidente 
do Brasil, Nilo Peçanha. Por esse Decreto, criam-se, inicialmente, em 
diferentes unidades da federação, sob a jurisdição do Ministério dos Negócios 
da Agricultura, Indústria e Comércio, dezenove “Escolas de Aprendizes 
Artífices”, destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito e que deu 
origem ao Sistema Federal de Ensino. Nesse momento essas escolas passam 
ter uma atuação mais direta do governo no Ensino Técnico Profissional.  

As conquistas alcançadas pelo Ensino Técnico Profissional vão se 
intensificando à medida que o processo de desenvolvimento industrial vai 
exigindo cada vez mais trabalhadores com maior qualificação técnica 
profissional, a ponto do governo federal transformar as Escolas de Aprendizes 
e Artífices, em Escolas Industriais e Técnicas através do Decreto Nº 4.127, de 
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25 de fevereiro de 1942,  onde a formação profissional passou a ter o nível 
equivalente ao secundário, de modo que os alunos formados poderiam 
ingressar no Ensino Superior em área equivalente ao de sua formação técnica 
profissional (MEC, 2010). 

No período pós-guerra, a partir de 1946, o desenvolvimento do Ensino 
Técnico Industrial teve a cooperação dos Estados Unidos, através do Acordo 
Bilateral CBAI (Comissão Brasileiro-Americana de Ensino Industrial). Este 
acordo conforme explicam Oliveira e Leszczynski (2009, p.6) foi muito criticado 
na época, dentro dos Estados Unidos, devido aos investimentos realizados fora 
do país, assim como por alguns grupos da política brasileira que associavam o 
acordo como uma ameaça à soberania nacional. Entretanto, a cooperação 
através da CBAI (id) trouxe boas expectativas na época, pois no acordo de 
cooperação estavam previstos, o suporte técnico, financeiro e educacional, 
para o Ensino Técnico Industrial onde não haviam professores suficientemente 
preparados para lecionar nessas escolas. 

A política de cooperação dos Estados Unidos, em relação ao Brasil e a 
outros países, é reflexo do novo contexto político global, iniciado após a 2ª 
Guerra Mundial, e que ficou conhecido como Guerra Fria, em que as novas 
superpotências, EUA (Estado Unidos da América) e URSS (União das 
Repúblicas Socialistas da União Soviética), usavam de estratégia para trazer 
outros países para a suas respectivas área de influência política e econômica, 
configurando uma nova organização geopolítica, econômica e militar, no 
mundo. Esse novo cenário mundial teve influência no plano educacional 
quando a URRS lançou ao espaço, em 1956, o satélite Sputinik, o que 
caracterizou uma supremacia cientifica em relação aos EUA e ao resto do 
mundo.  

Em resposta, muitos países, e principalmente os EUA, lançaram-se 
numa corrida em busca da superação da supremacia através de investimentos 
na área da Educação que incluíam uma renovação com objetivos de: 
modernizar o conteúdo de Ensino de Ciências, inclusão de aulas experimentais 
desenvolvidas pelos alunos, utilização do método científico e de aulas 
desenvolvidas por projetos.  

No Brasil, esses objetivos encontraram entraves que perpassam nos 
programas oficiais de Ensino, no reduzido número de aulas das disciplinas 
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científicas, em professores mal formados e mal pagos, na falta de articulação 
entre as disciplinas, de recursos e laboratórios, na forte influência dos livros 
didáticos, no despreparo prático experimental. No entanto, os projetos de 
Ensino revelaram esforços e ideias de professores que tiveram a necessidade 
de intercâmbio, resultando, no Ensino de Física, na criação do SNEF - 
Simpósio Nacional de Ensino de Física em 1970, o que deu início ao debate 
nacional sobre os problemas do Ensino de Física no Brasil (DIOGO; GOBARA, 
2008). 

Na década de 70, a condução da política desenvolvimentista do regime 
militar compartilhou com a preparação de mão de obra qualificada de nível de 
2º Grau, para atender ao seu projeto de crescimento econômico, apoiados na 
ampliação da indústria nacional e na infraestrutura estatal. Para atender à 
demanda por mão de obra, em nível de 2º grau, o governo militar determina 
através da Lei Nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, a obrigatoriedade da 
profissionalização, conferindo ao Currículo, um conteúdo do núcleo comum 
(parte da educação geral da formação) e mais um mínimo de conteúdo 
específicos (parte da habilitação profissional), adquiridos no 2º grau, para a 
correspondente habilitação profissional. Os cursos para habilitação profissional 
foram criados para corresponder às necessidades e peculiaridades de cada 
região, e relacionada a uma das três áreas da economia: agropecuária, 
indústria e serviços (ARANHA, 1996, p.214).  

No caso das Escolas Técnicas Federais, o ingresso de um novo perfil 
de alunos, oriundos da classe média é consequência do padrão de qualidade e 
melhor possibilidade de acesso ao nível superior, pois Zibas (2007, p.4) explica 
que as Escolas Técnicas Federais foram tomadas como padrão de referência 
para o Ensino, devido ao expressivo conceito de qualidade, como resultado dos 
investimentos realizados que trouxeram melhorias nas suas instalações e na 
capacitação de seu corpo docente.  

No ano de 1978, as Escolas Técnicas Federais do Paraná, de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro, são transformadas em Centros Federais de 
Educação Tecnológica – CEFETs, através da Lei No 6.545, permitindo a essas 
instituições, formar engenheiros de operação e tecnólogos, procedimento que 
posteriormente será levado às outras instituições. 
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A forma de qualificação rápida de trabalhadores da indústria, para 
aperfeiçoamento, também foi oferecida em convênios com as Escolas Técnicas 
Federais, na medida em que essas escolas estavam melhores assistidas e 
equipadas, sendo estas o modelo para as demais escolas técnicas do país.  De 
forma contrária, as escolas estaduais, não dispuseram de investimentos 
adequados, fato que é denunciado por Mattos7 (1988 apud LIRA, 2009) em que 
“[...] a degradação física das instalações escolares, fruto das contenções no 
investimento público em educação, bem como a queda do salário, geraram 
uma nítida sensação de decréscimo no padrão de qualidade do ensino”. 

A falta de recursos financeiros e investimentos adequados, a qualidade 
nas escolas estaduais de 2º Grau fica prejudicada, pois os cursos da área 
industrial exigem um quadro de professores especializados e de estrutura 
material mais onerosa, o que fez a grande maioria das escolas estaduais e, 
também, particulares, oferecerem cursos voltados para o setor terciário da 
economia, que são menos custosos. A diferença entre as escolas estaduais e 
particulares é explicada pelo artifício usado pelas escolas particulares no 
cumprimento da lei, oferecendo cursos técnicos do setor terciário, que são 
menos custosas, e no objetivo de trabalhar preparando a sua clientela para o 
vestibular, fato que elitizou o ingresso nas melhores instituições de Ensino 
Superior (ARANHA, 1996, p.215-216). 

Com isso, apesar da lei instituir a profissionalização no Nível Médio, de 
forma universal, eliminando o dualismo na Educação brasileira, não havendo 
mais a separação entre Ensino Técnico e Ensino Médio, na prática, 
permaneceu a dualidade. As escolas particulares continuaram propedêuticas, 
preparando melhor para o vestibular e, consequentemente, contribuindo com 
seletividade na Educação, na medida em que somente um grupo elitizado 
poderia ter acesso às melhores instituições de Ensino Superior do país. 

No conjunto das escolas do setor privado, os empresários foram 
apoiados pelo Sistema S8 para ajudar na formação e qualificação profissional 
                                                           
7 MATTOS, Marcelo Badaró de. Novos e velhos sindicalismos no Rio de Janeiro (1955-1988). 
Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 1988, p. 93. 
8 É o conjunto de organizações das entidades corporativas destinadas para o treinamento 
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem 
seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares 
(BRASIL, 2015). 
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de trabalhadores, como mão de obra atuante nas empresas. O sistema S é 
apoiado financeiramente com as contribuições compulsórias das empresas e 
por subsídios fiscais do governo, para ajudar a instituição no cumprimento de 
suas atribuições. O Sistema S é formado por entidades do setor produtivo 
(indústria, comércio, agricultura, transportes e cooperativas), que oferecem 
cursos gratuitos, e, também, pagos com valores mais acessíveis, em áreas 
importantes da indústria e do comércio (BRASIL, 2015). 

. O modelo educacional dessas escolas, quando limita a aprendizagem, 
apenas à noção de instrução, segundo Lima (2007), fica muito mais 
condicionado pelo capital do que pela atribuição do verdadeiro sentido da 
educação (p.49), é o que conduz à educação para um modo prático e de 
aplicação imediata, sem o conhecimento dos seus fundamentos e dificultando a 
possibilidade de continuidade. É o que pode ocorrer nos cursos rápidos sem a 
formação geral visando apenas à aplicação imediata no mercado de trabalho. 

A aplicação imediata da mão de obra, com formação suficiente para 
atender o setor produtivo foi sendo consolidada, por meio do Programa 
Intensivo de Preparação de Mão de Obra (PIPMO) em convênio com o sistema 
S na década de 1970 e início da década de 1980, particularmente através do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), em que a qualificação profissional era 
executada por cursos rápidos e de curta duração. Também foram oferecidos 
cursos com qualificação de Nível de 1º e 2º graus na modalidade supletiva, na 
qual o ensino era acelerado, com um conteúdo de formação geral reduzido e 
menos detalhado, para ser cumprido em menor tempo (GARCIA; MACHADO, 
2013). 

A orientação e a organização do Ensino Supletivo foram estabelecidas, 
no Brasil, através do Parecer CFE Nº 699/1972, em que Araujo (2014, p.22) 
argumenta que a reforma da educação se preocupou mais com a 
profissionalização, para atender o mercado, mantendo um caráter político e 
excludente, na medida em que não foi capaz satisfazer o desejo da população, 
em modificar estruturalmente, a sua própria condição social e econômica.  

O caráter político é compreendido pela estratégia de profissionalização 
compulsória do Ensino de 2º grau, que partiu da política educacional do 
governo militar em tentar diminuir a demanda crescente de estudante rumo ao 
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Ensino Superior, justificado por meio de um possível aumento de excedentes 
de desempregados de nível superior. É excludente porque não foi capaz de dar 
o apoio material, humano e financeiro, para transformar as escolas regulares 
(principalmente as estaduais) em escolas técnicas, assim como, o seu 
funcionamento ficou condicionado a cursos de baixa qualidade e carente de 
conteúdo de formação geral que continuavam a ser cobrados nos exames de 
vestibular, ou seja, nem formação técnica e nem formação geral (FILHO, 2010). 

Assim, explicam Haddad e Di Pierro (2000, p.114) que “o Estado, ao 
não assumir a responsabilidade pela gratuidade e pela expansão da oferta, 
deixou a educação de jovens e adultos ao sabor dos interesses do ensino 
privado” fato caracterizado no modo em que o poder público manteve o 
financiamento do sistema S através de incentivos fiscais que contribuíram na 
proposta da lógica empresarial mantidos por recursos públicos. Isto é, 
conforme se busca o melhor modo de auferir lucros em detrimento das 
melhorias sociais (GARCIA; MACHADO, 2013). 

O reconhecimento do fracasso da profissionalização do Ensino Médio 
(antigo Ensino de 2º Grau) foi reconhecido pelo governo militar, em 1982, com 
a promulgação da Lei Nº 7.044/82 que reformulou a Lei Nº 5.692/71, pondo fim 
à obrigatoriedade da profissionalização no Ensino de 2º grau. E, ainda neste 
mesmo ano, o Decreto Nº 87.795, de 11 de novembro, acabou com o PIPMO, 
deslocando todo o acervo patrimonial do Programa para o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR). 

. A redemocratização do Brasil, associada à crise econômica na 
década de 1980, inicia um processo de Reforma do Estado, com a expansão 
da educação na rede privada, principalmente, no Ensino Superior, enquanto a 
rede pública passa por um processo de estagnação, acompanhada pela 
terceirização de serviços com algumas tentativas de privatização do Ensino 
público. É um período em que as escolas técnicas federais foram valorizadas 
com a função de formar técnicos de 2º Grau conferido por qualidade, mas que 
manteve em processo estático, o número de vagas, devido aos problemas 
econômicos do país que são refletidos pelo crescimento negativo do Produto 
interno Bruto (PIB).  

Lima (2007, p.82-92) destaca que no período de 1982 a 1992 as 
escolas do sistema S, precisamente, o SENAI, convivem com dois modelos, 
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Aprendizagem Multitécnica com ou sem a Educação Geral e diferenciados pela 
demanda local. No caso em que os cursos são oferecidos sem a educação 
geral, mas que de alguma forma necessitam de algum conhecimento básico de 
nível fundamental, havia por parte da instituição, a exigência em admitir alunos 
com maior escolaridade (7º e 8º ano). Isto foi uma estratégia para garantir um 
perfil melhor de alunado ingressante, pois muitos alunos de escolas públicas 
estavam apresentando baixa qualidade de Ensino. 

Na década de 1990, o governo do presidente Fernando Henrique 
Cardoso realizou mudanças na legislação educacional que regulamentou o 
Ensino Profissionalizante, com objetivos de reduzir os gastos públicos 
favorecendo os empresários deste ramo de Ensino pela rede privada. Ainda 
nesse governo houve a aprovação da nova LDB em 1996, onde a Educação 
escolar passou a ser composta por dois níveis: Educação Básica, que é 
formada pela Educação Infantil9, Ensino Fundamental e Ensino Médio; e a 
Educação Superior. A Educação Profissional não está presente em nenhum 
dos dois níveis. Ela passa a ocupar um capítulo separado da Educação Básica, 
com habilitação para fornecer uma certificação profissional que permite o 
reconhecimento das competências adquiridas fora do sistema escolar. 
Conforme argumentam Cruz e Neto (2011, p.302) a reforma da educação 
profissional, com o Decreto No 2.208/97 e pela Portaria Ministerial No 646/97, 
atingem o limite máximo da separação entre Ensino Médio (chamado 
acadêmico) e Ensino Profissional (denominado, na LDB, de educação 
profissional), proibindo-se assim o Ensino Integrado. Destaca-se que a LDB/96 
apresenta perspectivas duais sobre o assunto, bem como defende o ensino 
médio sob uma concepção profissionalizante, sempre focada no trabalho.  

O Decreto No 2.208/1997 regulamenta a educação profissional e cria o 
Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP. Em 1999 é 
retomado o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em 
Centros Federais de Educação Tecnológica, iniciado em 1978. 
          A tentativa de superação do dualismo na educação, em que se coloca o 
Ensino Técnico de um lado e a Cultura Geral em outro, é colocado em debate 
                                                           
9 A Educação Infantil é incorporada à Educação Básica com a atualização da LDB de 1996, 
pela Lei Nº 12.796, de 2013.   
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em Maio e Julho de 2003, com a realização dos Seminários Nacionais “Ensino 
Médio: Construção Política” e “Educação Profissional: Concepção, 
Experiências, Problemas e Propostas” que contou com a participação dos 
agentes da área da Educação Profissional Técnica, dos sindicatos, dos 
pesquisadores da Educação, de representantes da sociedade civil e de órgãos 
governamentais. O amadurecimento das ideias debatidas culminou no Decreto 
No. 5.154 de julho de 2014, que dá a base legal para integrar o Ensino Médio 
ao Ensino Técnico. E segundo Frigoto (2012, p.45). 
 

A possibilidade de integrar formação geral e formação técnica no 
ensino médio, visando a uma formação integral do ser humano é, por 
essas determinações concretas, condição necessária para a travessia 
em direção ao ensino médio politécnico e à superação da dualidade 
educacional pela superação da dualidade de classes. 
 
 A partir daí as Escolas Técnicas Federais passam a oferecer o Ensino 

Médio Integrado à Educação Profissional, e, em 2005, com o lançamento das 
bases do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica há uma expansão para todas as regiões do país. Segundo dados 
do MEC, (2016) 

 
O MEC investiu mais de R$ 3,3 bilhões entre os anos de 2011 e 
2014, na expansão da educação profissional.  Das 208 novas 
unidades previstas para o período, todas entraram em 
funcionamento, totalizando 562 escolas em atividade. São 38 
Institutos Federais presentes em todos estados, oferecendo cursos 
de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de 
tecnologia e licenciaturas.  
 
 A partir do ano de 2014, o governo brasileiro vem adotando medidas no 

âmbito da política educacional, através de uma política de Estado, que tem por 
objetivo, ampliar a inserção de jovens no Ensino Médio e promover a 
qualificação de trabalhadores e estudantes. Em 2011 foi lançado o Plano 
Nacional de Educação (PNE) que se estende ao longo de 2011 a 2020, e o 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) que se 
articulam na área educacional e na busca de profissionalização dos 
trabalhadores e da população jovem desassistida pelas políticas públicas de 
longo prazo (WINCKLER; SANTAGADA, 2012, p.105). 
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O PNE é uma política pública de Estado voltada para melhoria da 
qualidade da educação e que conta com a participação dos entes federativos e 
do distrito federal, tendo como objetivo, alcançar a qualidade e a igualdade na 
educação. Para alcançar os objetivos do PNE foram lançadas metas que 
devem ser cumpridas para garantir uma melhor qualificação profissional do 
trabalhador através da sua educação. Em relação ao Ensino Técnico 
destacam-se as metas 10 e 11 do PNE: 

 
[...] Meta 10 - oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação 
de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio; [...] Meta 11 - 
duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta (MEC, 2011).  
 

Essas metas expressam a preocupação do governo em garantir a 
elevação da escolarização da população com padrões que possam garantir o 
acesso para uma melhor qualificação profissional. Na Meta 11, onde se prevê a 
duplicação da oferta com segurança de qualidade, foram estabelecidos 
parâmetros entre as esferas do poder público (municipal, estadual e federal) 
que tivessem alcance nacional, para desenvolver ações de cooperação e 
coordenação que viabilizem a concretização da meta 11. Essas ações são de 
caráter mútuo entre as esferas do poder público e são apresentadas a seguir: 

 
 
a) entre o MEC e outros ministérios, tendo em vista a articulação com 
as políticas setoriais afins; 
b) entre as secretarias do próprio MEC; 
c) entre o MEC as instituições públicas de educação superior – 
principalmente as que integram a Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica –, os sistemas estaduais e os sistemas 
municipais de ensino; 
d) em cada estado, entre o respectivo sistema estadual e os sistemas 
municipais de educação com tratamento análogo ao Distrito Federal; 
e) em cada estado, entre o respectivo sistema estadual e os órgãos 
ou entidades responsáveis pelas políticas setoriais afins no âmbito 
estadual e dos municípios (MEC, 2007). 
 
 A mútua colaboração das entidades públicas segue ações no Ensino 

Médio integrado na busca de soluções adequadas para questões centrais 
como: financiamento; existência de quadro específico de professores efetivos 
para atuar nos cursos; formação inicial e continuada de docentes, técnico-
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administrativos e equipes dirigentes; infraestrutura física necessária a cada tipo 
de instituição, entre outros aspectos relevantes (MEC, 2007). 

Dados do MEC mostram que instituições particulares devidamente 
habilitadas pelo Ministério da Educação, são ofertantes dos cursos do 
Pronatec, assim como, instituições do Sistema S, como o SENAI, SENAT, 
SENAC e SENAR, e que já foram apontadas como instituições de qualidade 
para o Ensino Técnico, em cada ramo específico de sua atuação. A questão da 
aplicação de recursos públicos, em instituições privadas deve ser objeto de 
análise e preocupação, pelo modo e pela forma como estes são aplicados, pois 
a lógica empresarial nem sempre prioriza as necessidades sociais. Assim faz-
se necessária a participação de uma fiscalização eficiente, com leis adequadas 
e sempre atualizadas, com a participação dos agentes sociais, e que possa 
indicar a melhor aplicação desses recursos, priorizando a inserção de uma 
formação integral que possa atingir estudantes e trabalhadores. 
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3 O ENSINO MÉDIO E A ARTICULAÇÃO COM O ENSINO TÉCNICO 
PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO 

Conforme disposto na LDB (BRASIL, 1996) a educação abrange os 
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A 
educação escolar deve ocorrer predominantemente, por meio do ensino, em 
instituições próprias e deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. 

Para isso, são estabelecidos dois níveis para a educação escolar: a 
Educação Básica (1º nível), formada pela Educação Infantil e os Ensinos 
Fundamental e Médio, e a Educação Superior (2º nível).  

A finalidade de preparação básica para o trabalho, prevista no artigo 35 
da LDB é reforçada na Lei No 11.741 (seção IV-A da LDB) (BRASIL, 2008) que 
coloca o Ensino Médio, com uma perspectiva de oferecer formação básica para 
o aprendizado Técnico Profissional (sobre esta legislação ver Anexo 12.4). 

Segundo Carneiro (2012, p.301):  
 

O Ensino Médio [...] enquanto organização curricular passa a 
constituir plataforma acadêmica indispensável para a qualificação 
profissional e para a preparação adequada ao consequente exercício 
de profissões técnicas. 
 

No início do século XXI inicia-se um processo de modernização do 
setor produtivo privado por meio de incentivos governamentais financiados pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento e que tinha, por objetivo aumentar 
nossa capacidade de exportação. Isso teve como consequência um ambiente 
de crescimento econômico interno com distribuição de renda e que contribuiu 
para mudanças na política educacional: A preocupação com a formação dos 
trabalhadores faz com que o Ensino Técnico passe a ter uma perspectiva de 
integração ao Ensino Médio. 

Essa política de desenvolvimento brasileiro, voltada para o mercado 
interno, colocou em destaque a necessidade de qualificação profissional. 
Winckler e Santagada (2012, p.102) assinalam que essa qualificação deve ser 
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promovida com a participação do Estado brasileiro, com a proposição de 
crescimento, com distribuição de renda e redução das desigualdades regionais, 
o que implica em ações, tanto do ponto de vista econômico quanto da 
qualificação profissional.  

Assim, para impulsionar essas ações é criado o PDE (Plano de 
Desenvolvimento da Educação) que faz a articulação com os governos, federal, 
estadual e municipal, com planos e metas que visam a expansão das 
matrículas, padrão de qualidade, reestruturação pedagógica do currículo, 
criação de escolas de Ensino Médio para jovens e adultos, e programas de 
ensino para jovens maiores de 18 anos e adultos. 

Winckler e Santagada (2012, p.102) sinalizam que: 
 

O ensino médio no Brasil, a partir da perspectiva das políticas 
federais recentes, trouxe como uma inflexão importante o interesse 
em priorizar esse nível de ensino, bem como em resgatar o ensino 
profissional, sendo como alternativa o ensino médio profissional 
integrado. A partir de 2004, o aluno podia cursar, em currículo e 
matrícula únicos, o ensino médio e o ensino técnico profissional. 
 

 A articulação do Ensino Médio com o Ensino Técnico Profissional se dá 
através de uma organização curricular que seja capaz de atender à formação 
geral do educando tendo como referência a base nacional comum e que se 
articula com o conhecimento técnico específico almejando uma formação bem 
qualificada, em cada curso técnico profissional, conforme previsto na LDB 
(BRASIL, 1996). 

A base nacional comum é o ponto de partida para a qualificação 
profissional e para o exercício das profissões técnicas. Os conhecimentos 
adquiridos no Ensino Médio deverão ser potencializados por meio do 
entendimento dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 
produtivos. Ou seja, a ligação entre os conhecimentos adquiridos no Ensino 
Médio e a suas aplicações tecnológicas, devem formar o alicerce para uma 
educação bem qualificada. 

As finalidades apontadas pelo Ensino Médio mostram que a 
preparação básica para o trabalho com possibilidades e condições do 
educando continuar aprendendo e podendo se adaptar com flexibilidade nas 
novas condições de ocupação e aperfeiçoamento, passa por saberes 
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adquiridos nas ciências e a suas relações com as tecnologias, como já citadas 
anteriormente, e da compreensão das relações que os seres humanos 
estabelecem entre si e com a Natureza através do trabalho. O trabalho, neste 
contexto, assume o princípio educativo, é o trabalho produzido pelos seres 
humanos no modo como se relacionam com a natureza, aprendendo, agindo e 
compreendendo, para adquirir conhecimento através desta, e quando se 
utilizam dos conhecimentos na construção das ciências e na produção de 
tecnologias. 

Os conhecimentos adquiridos no Ensino Médio são a base de 
formação do educando para o exercício de profissões técnicas (BRASIL, 1996), 
onde os currículos das escolas devem estar orientados pelos Referenciais 
Curriculares Nacionais, que foram aprovados pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE) com a Resolução CNE/CEB 6/2012, e pelos respectivos 
sistemas de ensino, podendo cada escola, ter a liberdade de compor o seu 
currículo com conteúdos e disciplinas do próprio estabelecimento de ensino 
com aprovação do respectivo Conselho Estadual de Educação (CEE).   

Ressalta-se, entretanto, que essa liberdade em compor os próprios 
currículos buscando uma adequação à realidade de cada região, bem como 
que cursos de qualificação profissional elas podem oferecer é limitada a treze 
eixos tecnológicos (áreas profissionais), os quais podem ser consultados no 
Anexo 13.4. No caso desta dissertação, ela tem como referência a área 
profissional de Produção Alimentícia. Para auxiliar as escolas na elaboração do 
perfil profissional, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza o Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos, que contempla 220 cursos, que são a referência 
e fonte de orientação para a oferta dos cursos técnicos no país (MEC, 2012). 

 A proposta de currículo para o Ensino Médio, no contexto de 
Educação Integrada tem a importância de qualificar o trabalhador (educando), 
através do conhecimento geral da cultura humana, contribuindo com uma 
formação ampla, em que os conteúdos da formação geral sejam associados 
com o cotidiano e com o aprendizado técnico profissional.  

Assim, entendemos que o ensino deve ser focado numa aprendizagem 
que expresse significado aos conteúdos, que o aluno incorpore em sua 
estrutura cognitiva, e que vai adequando-se de forma potencial, para serem 
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disponibilizados no momento oportuno. Devem ser estabelecidas as relações 
entre teoria e prática, em cada contexto a ser aplicado, associando elementos 
do conhecimento geral ao conhecimento técnico profissional, tornando possível 
associar os conhecimentos adquiridos com aplicações tecnológicas. Nesta 
tarefa, é importante a mediação do professor na condução do ensino, fazendo 
a seleção e o ordenamento dos conteúdos de aprendizagem para tornar o 
ensino eficaz, e, para isso, tomamos como apoio teórico as teorias do Ensino-
Aprendizado de David Ausubel e do Conhecimento de Gaston Bachelard. 

 
3.1 A TEORIA EPSTEMOLÓGICA DE BACHELARD  
 

Às vezes encontramos alguns dizeres da cultura popular que 
incorporamos em nosso dia a dia, sem, no entanto, refletirmos sobre eles. É 
comum, por exemplo, ouvirmos a seguinte frase: “podemos aprender com os 
nossos erros”. 

Essa ideia sobre se ter uma atenção especial sobre aquilo que se erra 
é encontrado no pensamento do filósofo francês Gaston Bachelard que focaliza 
uma epistemologia denominada de “filosofia do não”. Nessa filofia reside o 
conceito de obstáculos epistemológicos, que se configuram nas primeiras 
impressões diante de um novo objeto de conhecimento, com o qual somos 
confrontados e que vai entrar em choque com as concepções e os conceitos, já 
existentes em nossa estrutura de pensamento, ocasionando em dificuldades 
em abstrair o novo conhecimento, derivando os chamados erros.  

Em sua “filosofia do não” Bachelard (MOREIRA; MASSONI, 2009) 
propõe uma reflexão sobre o conhecimento que temos, quando nos 
confrontamos com novas experiências que remetem a possíveis erros. Estes 
erros são positivos quando aprendemos com eles, quando somos conduzidos a 
pensar sobre eles na busca de suas retificações para a solução de problemas, 
retificando o conhecimento, fato este, que pode ser conduzido pelo diálogo 
permanente entre os indivíduos envolvidos na construção do conhecimento 
(p.27). É uma condição que pode fazer o Ensino ter uma postura dialógica, em 
que o aluno tem a liberdade de expor o seu ponto de vista sobre as questões 
que a ciência apresenta. Sobre essa questão Fonseca (2008, p.367) 
argumenta, 



41 
 

 
O professor, na prática pedagógico-científica, pode ser muito menos 
alguém que ensina e mais alguém que desperta, estimula, provoca, 
questiona e se deixa questionar. Tal atitude permite estabelecer 
relações pedagógicas colaborativas, abertas e construtivas. A 
ambiência afetiva e pedagógica estimulará, com certeza, o aluno a 
criar, criticar, produzir, inovar, pesquisar etc. 
 
 De acordo com Moreira e Massoni (2009), Bachelar chama a atenção 

sobre a importância da dialética no Ensino de ciências atentando para o fato de 
haver a comunicação permanente entre a experimentação e a teoria, de modo 
a não se constituírem numa polarização do conhecimento, indo de um extremo 
a outro, de experimentação ou de teorização. Este estado pode ser evitado 
quando ocorre uma alternância entre o empirismo (experimentação) e o 
racionalismo (teoria), pois, segundo Bachelard, o conhecimento ocorre quando 
há uma relação dialógica permanente entre empirismo e racionalismo. 

Nesta relação dialógica, dois pontos devem ser considerados na 
epistemologia de Bachelard (MOREIRA; MASSONI, 2009): O primeiro é o 
argumento sobre experiência primeira. Isto é, pode ocorrer de o indivíduo 
colocar a experiência acima de qualquer argumento o que configura um 
obstáculo epistemológico. Um segundo obstáculo, igualmente perigoso, é a 
tendência às generalizações, isto é, a tendência em atribuir propriedades 
absolutas a determinados conteúdos conduzindo o educando a um estado de 
conforto mental e deixando de lado o aprofundamento da questão. O exemplo 
do conceito de peso, que em nível de pensamento imediato, atribui 
interpretações de comportamento próprio dos objetos, não levando em 
consideração, a atração recíproca de interação dos objetos, conforme a 
distância existente entre os objetos e a Terra, e que possui detalhes e 
explicações matemáticas a serem explorados e que são elevados a nível mais 
abstrato do pensamento (MARTINS, 2006).  

O pensamento abstrato em Bachelard é o foco do conhecimento 
científico modelado em representações aproximadas da realidade concreta, 
construídas com auxílio do raciocínio abstrato, em que o fazer científico usa 
uma linguagem própria e objetiva, em que se permite ao verdadeiro 
conhecimento científico o questionamento e a renovação (COSTA, 2012).  

Lopes (1996, p.253) argumenta sobre a filosofia de Bachelard que a 
ciência está pautada em verdades provisórias, isto é, o conhecimento científico 
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está em constante renovação em busca da verdade. Isto mostra que na 
atividade experimental, deve-se sempre buscar esclarecer as teorias 
envolvidas na realização do experimento e na exemplificação de fenômenos. A 
falta destes esclarecimentos é atribuída em Bachelard 10 (1996 apud GOMES; 
OLIVEIRA, 2007, p.97), como um obstáculo epistemológico e, conforme o 
epistemólogo, “o experimento deve ser utilizado como uma ferramenta auxiliar 
ilustrativa e não se resumir a uma sucessão de resultados visualmente 
interessantes”. Então fica claro que a atividade experimental deve ter como 
objetivo o esclarecimento de conceitos e fenômenos associados aos conteúdos 
teóricos constituindo uma comunicação entre ambos os conhecimentos. 

No desenvolvimento deste trabalho de pesquisa aplicamos o diálogo 
entre teoria e experimentação como objetivo de romper com possíveis 
obstáculos epistemológicos e sendo aplicados a diferentes contextos na 
perspectiva de ampliar o pensamento abstrato do educando. 

 
3.2 A TEORIA DO ENSINO APRENDIZADO DE DAVID AUZUBEL 
 

A Aprendizagem Significativa atribui fundamental importância ao 
conhecimento que o indivíduo já possui e atua como ponto de partida na 
construção de novos conhecimentos. A isso ele chama de ideia âncora, é aí, 
durante o processo de aprendizagem, que o novo conhecimento se apoia em 
um ponto especial da estrutura cognitiva existente do indivíduo (MOREIRA, 
p.23, 2008). 

Conforme explicam Moreira e Masini (2006, p.17) “A aprendizagem 
significativa ocorre quando a nova informação se ancora em subsunçores 
relevantes preexistentes na estrutura cognitiva de quem aprende”. Os 
subsunçores são pontos específicos da estrutura cognitiva do aprendiz e que 
sustentam a nova informação, num processo que é denominado de 
ancoragem. Assim, uma ideia ou conhecimento serve de âncora para o novo 
conhecimento e que ao interagir gera um novo conhecimento. Se a nova 
informação apresentada ao aprendiz tem pouca relação, ou até mesmo, 
nenhuma relação com os subsunçores de sua estrutura cognitiva, a 
                                                           
10 BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise 
do conhecimento. ABREU, Estela dos Santos (Trad.). Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.   
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aprendizagem pode se tornar mecânica. Neste caso, são exemplificados que, a 
memorização de fórmulas, leis e conceitos em Física, conduzem a esse tipo de 
aprendizagem (MOREIRA; MASINI, 2006, p.19). 

 Nesse sentido, para que haja a aprendizagem significativa devemos 
considerar dois fatores: 1) que o novo material de aprendizagem seja capaz de 
relacionar-se com a estrutura cognitiva do aprendiz de forma que se estabeleça 
um sentido para ele, um significado lógico para o que ele está aprendendo. 
Essa correlação pode ser através de palavras, frases, imagens ou símbolos 
que ajudem nessa relação de aprender; 2) o aprendizado deve ser de interesse 
do aluno, isto é, o aprendiz deve estar disposto a aprender com o novo material 
de Ensino (MOREIRA; MASINI, 2006, p.19). 

A investigação sobre os conhecimentos prévios dos alunos é de 
importante relevância na identificação de subsunçores, que podem ser os 
próprios obstáculos epistemológicos, para que deste modo, o professor possa 
mediar o aprendizado do aluno na construção de conceitos cientificamente 
corretos. Lopes (2009, p.254) esclarece que para Bachelard o ser humano é o 
resultado de constante e descontínuo processo de retificação do seu 
pensamento, no decorrer da sua própria existência, isto é, as primeiras 
impressões do objeto de conhecimento ao ser confrontado com o novo, 
encontra subsunçores relevantes da estrutura de pensamento do indivíduo e 
que são tomados como ponto de partida na construção do novo conhecimento, 
e sobre isto, Moreira e Massoni (2009, p.27) sinalizam que Bachelard torna 
evidente que, sempre se conhece contra um conhecimento anterior, dizendo 
não aos conhecimentos mal adquiridos e dando a importância neste processo 
de aprender, a investigação e o diálogo, criando oportunidade para que 
  

[...] o aluno questione, fale suas dúvidas, verbalize suas ideias para 
que se concretize o aprendizado. É preciso ir além do método de 
ensino empirista, lidando com obstáculos que foram formados no 
decorrer do desenvolvimento da ciência com o intuito de ultrapassá-lo 
e ter a formação de conceitos científicos na mente do aluno (Assis; 
Zanata, 2015).    

Uma estratégia para buscar esses subsunçores, apresentada por 
Ausubel para facilitar a aprendizagem significativa, é a utilização de 
organizadores prévios. Assim, a organização dos conteúdos disciplinares, deve 
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ser de tal forma, que os conteúdos mais inclusivos e mais gerais sejam 
apresentados no início do processo de ensino fazendo progressivamente a sua 
diferenciação, ou seja, os conteúdos devem ir sendo detalhados até a sua 
forma mais especifica. Essa metodologia didática é denominada de 
diferenciação progressiva.  

 Os organizadores prévios (Moreira 2008, p.24-26) facilitam a 
aprendizagem significativa através “ideias ancoras” que estão presentes no 
material de aprendizagem e devem estabelecer a ligação entre o que o 
aprendiz já conhece, mas que não é capaz de fazer relação com o novo 
conhecimento.  Para isto, Moreira ainda afirma que os organizadores prévios 
não são simples comparações introdutórias, enfatizando que os organizadores 
prévios devem: identificar o conhecimento relevante na estrutura cognitiva e 
explicar a importância desse conteúdo para a aprendizagem do novo material; 
mostrar uma visão geral do material em nível mais alto de abstração, 
evidenciando as relações importantes; dispor um contexto ideacional que 
possa ser usado para assimilar significativamente novos conhecimentos.  

Assim, argumentam Santos e Tavares (2003, p.4) que “A noção de 
alguns conceitos ou entendimento de temas como movimento, força, energia e 
potência por serem partes de suas experiências diárias são facilitadores para a 
obtenção das ideias prévias destes alunos”. Esses organizadores prévios são 
materiais introdutórios, apresentados previamente, antecedendo ao próprio 
material que deverá ser aprendido (SANTOS; TAVARES, 2003). 

Nesse sentido, exemplificamos como pode ser realizado em uma aula 
sobre Energia Térmica: o organizador prévio pode ser uma explanação 
comparativa do comportamento do fluxo das águas de um rio, mas introduzindo 
inicialmente a definição de calor e fazendo a pergunta sobre o que é fluxo. 
Geralmente, os alunos associam a ideia de movimento continuo exemplificando 
as várias situações do cotidiano (fluxo do trânsito, fluxo sanguíneo, etc). Então, 
neste caso, podemos discutir o movimento das águas de um rio ou de uma 
cachoeira, que tem a direção vertical e sentido para baixo, que é motivada pela 
Energia Potencial Gravitacional, que faz a água deslocar-se verticalmente para 
baixo, e que dessa forma, é comparada com o fluxo de Calor que é uma 
modalidade de Energia, denominada de Energia Térmica, e que tem, 
espontaneamente, o seu fluxo de movimentação com direção e sentido, do 
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corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura, enfatizando 
ainda que, nos dois casos, o processo inverso não é espontâneo, ou seja, não 
ocorre naturalmente.  

O conceito mais inclusivo e abstrato é o de Energia, que contribui para 
gerar deslocamento, movimento e outros atributos que podem ser associados 
com as ideias já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, e sendo por 
este, facilmente identificados e tomados como subsunçor, para interagir com os 
novos conhecimentos que tem relevância no estudo do Calor, para o 
funcionamento de Máquinas Térmicas. Outro fator de relevância, em que os 
dois casos estão associados pela Energia, é o equilíbrio que faz o fluxo de 
movimentação cessar, seja pela falta de altura (falta de desnível), no caso das 
águas de um rio, ou seja, pela temperatura de equilíbrio atingida, no caso dos 
corpos.  

Com isso, podemos afirmar que o organizador prévio é a explanação 
comparativa da movimentação das águas de um rio para explicar o 
comportamento da Energia Térmica e com este, o que é calor. 

Também podem ser usados, como organizadores prévios, 
questionários com perguntas sobre energia para serem discutidos durante a 
realização de experimentos associados ao tema sobre calor e temperatura, na 
discussão de seus fenômenos buscando sempre a explicação dos 
fundamentos dos fenômenos que estão presentes em cada atividade 
experimental. 

Na continuidade desta estratégia dos organizadores prévios, Ausubel 
recomenda um retorno naquilo que foi ensinado anteriormente, sempre que 
necessário, é o que ele denomina de reconciliação integrativa, o ato de retornar 
ou de chamar a atenção sobre o conteúdo anterior. É uma disposição que 
coloca o material de ensino, os seus conteúdos de aprendizagem, os conceitos 
numa organização hierárquica que pode ser representada por uma figura 
chamada de mapa conceitual. A Figura 1 a seguir mostra um exemplo de mapa 
conceitual.  
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Figura 1: Esquema representativo da hierarquia em um Mapa Conceitual. 

 
 

Fonte: Moreira e Masini (2006, p.33) 
 
 A Figura 1 mostra a representação de um mapa conceitual, onde as 

linhas escuras indicam a direção para a diferenciação progressiva de conceitos 
e as linhas claras, indicam a direção da reconciliação integrativa. 

É importante ressaltar, na teoria da Aprendizagem Significativa, o uso 
da linguagem. Moreira e Masini consideram-na como uma forma simplificada e 
generalizada de representar a realidade com significados comuns dentro de 
uma cultura e que facilitam a comunicação entre os seus membros. A facilidade 
encontrada na linguagem é atribuída à elaboração de conceitos que contribui 
na uniformização de objetos e ideias, que se distribuem de forma simplificada e 
organizada, para a classificação de objetos e ideias de característica, concretas 
e reais, (2006 p.35-36) que facilitam a comunicação, a solução de problemas e 
a aprendizagem receptiva. 

É também relevante observar que cada indivíduo tem experiências 
próprias, que refletem na elaboração de conceitos, os quais Moreira e Masini 
(2006, p.37) explicam que são incorporados por elementos mais abstratos, 
adquiridos de suas experiências pessoais. Com isso, é possível perceber que 
os conceitos são elaborados com elementos concretos e abstratos que   
refletem, respectivamente, valores culturais e pessoais. 

Um ponto crucial no processo da Aprendizagem Significativa reside no 
uso da linguagem e nos saberes que o indivíduo possui, o seu histórico de 
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conhecimento, que ajudam na identificação de subsunçores que sustentarão 
novas ideias e novos conhecimentos e que interagem na elaboração de novos 
conceitos. 

As duas teorias apresentadas se completam porque, partindo da 
investigação sobre os conhecimentos pré-existentes na estrutura cognitiva do 
educando, montando a correta ordenação dos conteúdos de Ensino, 
relacionando o conhecimento teórico e prático, e ainda, estabelecendo as suas 
múltiplas aplicações, contribuindo na melhor compreensão dos conceitos e 
auxiliando o educando a construir o seu conhecimento. 

Lopes (1996, p. 269) afirma que “Aprender ciências implica aprender 
conceitos que constrangem, colocam em crise conceitos da experiência 
comum”. É no sentido de colocar em confronto direto o senso comum com os 
conhecimentos científicos, que a filosofia de Bachelard contribui para a reflexão 
de nosso pensamento em relação ao conhecimento comum. É no confronto 
desses conhecimentos, das ideias formadas a respeito de um conceito e 
buscando respostas, que nos levam a retificar o próprio conhecimento. 
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4 A POLÍTICA EDUCACIONAL DE ESCOLA INTEGRADA DA SECRETARIA  
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO: O PROGRAMA DUPLA ESCOLA 
 

No âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de 
Estado de Educação (SEEDUC) vem promovendo, em algumas de suas 
Escolas, o seu Projeto Pedagógico de Ensino Médio Integrado, através do 
Programa Dupla Escola (Anexo 12.2) que insere em uma mesma unidade 
escolar a Educação de Nível Médio com a Educação Técnica Profissional.  

O objetivo do Programa Dupla Escola é a melhoria do ensino, o 
atendimento às necessidades do mercado e aos anseios dos jovens que 
pretendem adquirir uma profissão com um Ensino Médio de qualidade.  

Uma pesquisa encomendada pela SEEDUC foi realizada para verificar 
as tendências da população quanto à educação de seus filhos cujo 
detalhamento se encontra no Anexo 12.1. Dentre outros dados, essa pesquisa 
procurou estabelecer o perfil do aluno e identificar a perspectiva dos pais em 
relação à educação de seus filhos, como forma de construir justificativa para a 
implantação do Programa Dupla Escola e para sondar se haveria demanda da 
população pelo Programa em horário integral. (SEEDUC, 2012). 

O projeto consiste em oferecer a Educação Técnica Profissional de 
forma integrada com a Educação Básica de Nível Médio em horário integral, 
contribuindo para a formação profissional de jovens mais qualificados, e com 
formação plena. Podemos dizer que não se trata apenas de um adestramento 
para o desempenho de uma função específica, e sim, de um aprofundamento 
das técnicas e fundamentos dos processos produtivos e culturais da sociedade, 
visto que, o programa procura integrar o Currículo do Ensino Médio de Nível 
Básico ao Currículo Técnico Profissional e suas práticas, concebendo um 
currículo único e articulado.  

O projeto pode contar com a parceria de empresas do setor privado, 
mas em algumas escolas o projeto é financiado totalmente com recursos 
públicos.  A justificativa para essa parceria ocorre, principalmente, em função 
da demanda local e da necessidade do setor privado de mão-de-obra 
qualificada. 
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          A primeira experiência com Ensino Médio Integrado ocorreu em 2008, no 
Colégio Estadual José Leite Lopes11, por meio de uma parceria com o grupo 
Oi. A segunda experiência, no Colégio Estadual Comendador Valentim dos 
Santos Diniz12, integrante do grupo NATA, ocorreu em 2009, com a parceria do 
grupo Pão de Açúcar. 

O Colégio Estadual José Leite Lopes oferece o curso de Multimídias 
com roteiro para Mídias Digitais e Programação de Jogos Digitais. Já o Colégio 
Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz oferece os cursos de 
Panificação, Leite e Derivados. 

  Pesquisas realizadas pela SAERJ (Gráficos 1 e 2) comparando o 
desempenho de alunos em todas as modalidades do Ensino Médio evidenciam 
bons resultados, para o Ensino Médio integrado, o que faz a SEEDUC 
prosseguir com esse programa em sua rede de Ensino.  

 
Gráfico 1: Histórico das médias de proficiência em Língua Portuguesa nas diferentes 

vertentes do Ensino Médio ofertadas na rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro.  

 
Fonte: SAERJ. 

 
 

                                                           
11 Colégio localizado no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro.  
12 Colégio localizado no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro.   
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Gráfico 2: Histórico das médias de proficiência em Matemática nas diferentes vertentes do 
Ensino Médio ofertadas na rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro. 

 
 
Atualmente, 21 escolas estão com este programa em funcionamento, conforme 
pode ser visto na Tabela 1. 
 
Tabela 1: Escolas da rede pública estadual do Rio de Janeiro com funcionamento no Programa 

Dupla escola.  
Unidade Escolar Instituição 

C.E José Leite Lopes Instituto Oi Futuro 
C.E. Comendador Valentim dos 
Santos Diniz Instituto Grupo Pão de Açúcar 
C.E. Erich Walter Heine Thyssenkrupp CSA/Englishtown 
C.E Hebe Camargo 

Embratel / Fundação Xuxa 
Meneguel/Englishtown 

C.E Miécimo da Silva Lafarge Brasil/Englishtown 
C.E Infante Dom Henrique 

Instituto Confucius / Centro Cultural Brasil-
Turquia (CCBT) 

CEFFA Rei Alberto I IBELGA 
C.E Hispano Brasileiro João Cabral de Melo Neto 

Ministério de Cultura e Esporte da Espanha 
CIEP 117 Carolos Drummond de 
Andrade 

Consulado Geral do Estados Unidos no 
Rio de Janeiro / Prince George's County 
Public Schools 

Ciep 449 Leonel de Moura Brizola 
Consulado Geral da França no Rio de 
Janeiro / Academia de Créteil 

Colégio Matemático Joaquim Gomes 
de Sousa – Intercultural Brasil-China 

Instituto Confucius / Consulado Geral da 
China no Rio de Janeiro/ BG Brasil/ 
Firjan/Englishtown 

C.E Jornalista Mauricio Azedo Grupo Libra, Petrobras, Multiterminais, 
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Estaleiro Paraguaçu e SENAI 
C.E Chico Anysio Instituto Ayrton Senna/ IBMEC/ P&G 
C.E Círculo Operário Inmetro 
C.E Aurelino Leal FIRJAN 
CIEP 488 Ezequiel Freire FIRJAN 
CIEP 223 Olympio M Santos FIRJAN 
CIEP 362 Burle Marx FIRJAN 
C.E Canadá FIRJAN 
CIEP 303 Ayrton Senna FIRJAN 
C.E Presidente Roosevelt FIRJAN 
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5. FINALIDADE DA PESQUISA 
 
5.1 O PROBLEMA DA PESQUISA 
 

O problema que nos conduziu a pesquisa parte dos seguintes 
questionamentos: Como organizar os conteúdos no currículo de Física na 
formação integrada? Como tornar a aprendizagem de física mais significativa 
no contexto da realidade do aluno e da sua formação técnica? 

 
5.2 A JUSTIFICATIVA  
 

No projeto de Ensino Médio Integrado, a SEEDUC (2015) argumenta 
que 

 
As atividades nas usinas de Panificação e de Leite e Derivados, bem 
como nos laboratórios, são conduzidas pelos professores da unidade, 
sendo frequente a interação de professores de disciplinas tradicionais 
com os professores das disciplinas técnicas. A iniciativa tem por 
objetivo a ampliação e a contextualização dos saberes; valendo a 
integração dos docentes como garantia da aplicação prática do 
conhecimento desenvolvido em sala de aula. (SEEDUC, 2015)  

 
A questão que nos coloca dentro desta pesquisa é que o currículo, 

adotado pela SEEDUC, nas escolas integradas, é o mesmo que é adotado nas 
escolas de Ensino Médio da rede, o que nos conduz à necessidade de 
trabalharmos uma proposta de ensino e aprendizagem, em que se valorizem os 
conteúdos do currículo, numa ação mais integrada entre as disciplinas do 
Ensino Médio (interdisciplinaridade) fazendo a sua articulação com o eixo 
Técnico Profissional, ou seja, que os componentes curriculares possam fazer a 
relação uns com os outros ao mesmo tempo. 

A pesquisa tem a finalidade de encontrar meios, para proporcionar ao 
Ensino de Física, uma identidade mais próxima com a realidade da formação 
profissional e vivencial dos alunos. Através da análise bibliográfica e 
documental, da análise do currículo, e da proposta de Ensino Médio Integrado, 
procuraremos encontrar as condições que apontam no seu direcionamento, e 
que possam ser materializadas com a ajuda do referencial teórico da 
Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 
 
 
 



53 
 
5.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 
 
5.3.1 Objetivo geral 
 

A LDB13 (BRASIL, 1996) determina uma base nacional comum para a 
construção dos currículos, de cada estabelecimento e sistema de ensino, 
considerando que eles possam ter a liberdade para a construção dos seus, 
respectivos currículos, de modo que se possam atender às características 
próprias e os objetivos específicos de sua clientela e que são abrangidos por 
uma parte diversificada que dá a garantia de liberdade na construção dos 
currículos nos estabelecimentos e sistemas de ensino.  

Associando-se a essa legislação, os Parâmetros Curriculares do Ensino 
Médio (PCNEM), (BRASIL, 2002), recomendam, na construção do currículo, a 
superação do isolamento das disciplinas afirmando que deve haver plena 
integração dos conhecimentos através de ação contínua de 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.  

Com isso, podemos perceber que o currículo de cada sistema e 
estabelecimento de ensino deve ser construído sobre os pressupostos da base 
nacional comum, levando-se em consideração, a realidade e o contexto o qual 
se insere a sua clientela. 

Com isso, definimos como o objetivo geral dessa pesquisa a análise 
dos conteúdos do Currículo Mínimo, com a finalidade de elaborar uma 
Metodologia de Ensino coerente com esses conteúdos. 

 
 

 
 
 
 
 
                                                           
13 De acordo com a Lei Nº 12.796 de 4/4/2013 que alterou a LBD de 1996: “Art. 26. Os 
currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.  
A LDB (1996) estabelece no inciso I do Artigo 36 que, dentre as diretrizes a serem observadas 
no estabelecimento do currículo do ensino médio: “destacará a educação tecnológica básica, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania” (Art. 36, inciso I da LDB).   
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5.3.2 Objetivos específicos 
  Fazer uma pesquisa bibliográfica e documental sobre a modalidade 

Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, para que os 
conteúdos do Ensino de Física possam atender a essa modalidade de 
Ensino. 

 Propor uma organização dos conteúdos do currículo de Física que seja 
integrado com o curso de panificação e derivados de leite numa ação 
que valorize a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade para ser 
aplicado no Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz – 
NATA. 

 Elaborar e aplicar uma aula para apresentação do tópico sobre Energia 
Térmica baseando-se na teoria da aprendizagem significativa de David 
Ausubel.   
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6 METODOLOGIA 
 

Uma pesquisa, de modo geral, é uma investigação que busca alcançar 
resultados na solução de um problema. No caso da pesquisa científica, a 
investigação passa por planejamento, determinado por objetivos claros e bem 
definidos, formulado por etapas e procedimentos que visam um método de 
investigação. E conforme explicam Gerhardt e Silveira (2009, p.11), a 
metodologia é, basicamente, a direção que se toma, na obtenção de um 
conjunto de dados iniciais, com objetivos previamente determinados e dotados 
de um sistema de operações devidamente organizados, para a formulação e 
discussão de conclusões. 

O problema formulado para realização desta pesquisa partiu de uma 
discussão entre os professores, apresentada durante a reunião de 
planejamento escolar, em que ficaram evidentes as dificuldades que os alunos 
apresentavam entre o conhecimento dos conceitos teóricos e a sua aplicação 
nas aulas técnicas. Com o objetivo de melhorar o aprendizado dos alunos, foi 
feito um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos tomando por 
base os conteúdos propostos no Currículo Mínimo de Física para o 2º ano do 
Ensino Médio. Para fins de nossa pesquisa foi realizada uma averiguação, pela 
aplicação de um questionário, onde se abordava tópicos relacionados aos 
conteúdos de Energia, Calor e Temperatura (Apêndice 11.1). A motivação para 
a realização dessa averiguação foi construir a base de sustentação para uma 
ordenação dos demais conteúdos do Currículo Mínimo e outros que por ventura 
necessitassem ser adicionados com experimentos a eles associados, 
correlacionando conceitos e aplicações práticas em seu exercício profissional.  

Os resultados decorrentes do questionário frente às análises dos 
conteúdos do currículo mínimo e daqueles exigidos nas práticas realizadas no 
ciclo profissional, onde se utilizam o conceito de Energia, Temperatura, Calor e 
Dilatação, possibilitaram a elaboração de uma proposta de ordenação dos 
conteúdos associada ao uso de experimentos, visando o diálogo entre teoria e 
prática e a construção do conhecimento de forma aberta e dinâmica pelo 
aprendiz. 
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Trata-se, então, de uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada, pois 
tem como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 
solução da melhoria do aprendizado do aluno. 

A metodologia aplicada neste trabalho foi:   
a) Elaboração e aplicação de questionários, para identificar e analisar os 
conhecimentos prévios dos alunos sobre os conceitos de Energia, Calor e 
Temperatura; 
b) Elaboração e aplicação de uma organização dos conteúdos curriculares para 
o 1º semestre do 2º ano do Ensino Médio, com base na teoria da 
aprendizagem significativa e da teoria do conhecimento com aplicação de 
experimentos para análise e discussão, entre os alunos e o professor; 
c) Produção de material de apoio ao professor com base nas atividades 
experimentais; 
d) Verificação do aprendizado dos alunos pela análise sobre as respostas 
obtidas com relação aos conceitos de Calor, Temperatura e Energia, aplicados 
após a aula teste (Apêndice 11.2).  
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7 O CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 
 
7.1. O COLÉGIO ESTADUAL COMENDADOR VALENTIM DOS SANTOS 
       DINIZ – NATA 
 

Em 2009, o Ensino Médio Integrado à Educação Profissional foi 
adotado na nova unidade escolar Colégio Estadual Comendador Valentim dos 
Santos Diniz com a proposta de oferecer o Ensino Médio Integrado à Educação 
Profissional na área de alimentos. 

O colégio foi inaugurado no dia 03 de agosto de 2009 por meio de uma 
parceria entre a Secretaria Estadual de Educação, (SEEDUC), Secretaria de 
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, (SEAPA), e o Grupo Pão de 
Açúcar, (gestão/cogestão), com o objetivo central de oferecer formação 
profissional técnica em Leite e Derivados e Panificação (SEEDUC, 2012).  

A título de ilustração, reproduzimos na Figura 2 uma foto da fachada do 
CECVSD.  

 
Figura 2: Foto da fachada do Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz. 

 

 
Fonte: O autor 

 
O CECVSD–NATA, instalado nas dependências físicas da Cooperativa 

Central de Produtores de Leite – CCPL, funciona em horário integral.  
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O ingresso no colégio é feito por processo seletivo, onde 90% das vagas são 
oferecidas para alunos da rede pública de ensino, 5% para os da rede privada 
e 5% para alunos com deficiência, todos concluintes do nono ano do Ensino 
Fundamental. Possui um quantitativo diversificado de alunos, devido aos 
diversos municípios de abrangência do colégio (SEEDUC, 2012).  

Ao longo de sua existência, o CEDVSD – NATA, vem conquistando a 
confiança de sua comunidade e o respeito por parte de instâncias superiores 
pelo empenho e dedicação na execução de sua função junto à sua clientela, 
sempre buscando contemplar um ensino qualitativamente melhor.  

O Colégio apresenta uma boa estrutura com amplas e modernas salas 
de aula, laboratórios de informática e de análise técnica de Físico-Química 
(Figura 3) e Microbiologia (Figura 4), equipados com instrumentos para a 
realização das rotinas necessárias à garantia da qualidade para a produção de 
um alimento seguro. 

 
 

Figura 3: Foto do Laboratório de Físico-Química do CEDVSD – NATA 
 

 
Fonte: autor. 
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Figura 4: Foto do Laboratório de Microbiologia do CEDVSD – NATA  

 
Fonte: autor. 

O colégio dispõe também, para a realização de aulas prático-teóricas, 
de Usinas de Derivados de Leite e de Panificação (CEDVSD – NATA, 2015), 
dentre as quais, a Panificação e a de Laticínios, ilustradas nas fotos das 
Figuras 5 e 6, respectivamente. 

 
Figura 5: Foto da Usina de Panificação do CEDVSD – NATA  

  
Fonte: autor. 
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Figura 6: Foto da Usina de Laticínio do CEDVSD – NATA 

 

  
Fonte: autor. 

 
7.2 O ENSINO DE FÍSICA E A SUA CONTRIBUIÇÃO NOS CURSOS DE  
    PANIFICAÇÃO E DERIVADOS DO LEITE DO CECVSD - NATA 
 

A proposta pedagógica no CEDVSD – NATA se baseia na integração 
do currículo com a ligação entre as disciplinas, seja com as disciplinas da 
formação geral básica entre si ou entre uma disciplina da formação geral 
básica com uma disciplina da parte técnica. Para tanto, as aulas são 
ministradas de forma integrada com dois professores: o titular da disciplina e o 
outro professor que irá integrar com o titular, buscando a interdisciplinaridade. 

É o momento, no decorrer da aula, em que ocorre uma relação mais 
próxima entre os conteúdos de duas disciplinas, ou seja, uma relação 
interdisciplinar dos conteúdos. Um exemplo é a aula sobre Revolução Industrial 
ministrada na disciplina de História com o auxílio do professor de Física. Na 
discussão sobre a importância histórica dos avanços da máquina térmica são 
abordadas as questões relacionadas ao funcionamento da máquina e da 
transformação da Energia. Da mesma forma, o professor de Física em sua aula 
sobre Máquinas Térmicas, conta com a colaboração de um professor de 
História que aborda os fatores históricos que favoreceram o surgimento da 
Revolução industrial.  
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O planejamento dessas aulas, em cada disciplina, é feito com liberdade 
e autonomia de metodologias de ensino e vinculados às diretrizes 
estabelecidas pelo Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola e em 
consonância com o Currículo Mínimo – RJ. 

O Currículo Mínimo é um documento norteador dos conteúdos das 
disciplinas do Ensino Médio das escolas da rede estadual de ensino. A escola 
de nível Médio Integrado, apesar de suas próprias características, deve seguir 
as suas orientações: dar a formação Básica de Nível Médio ao educando e ao 
mesmo tempo, estar alinhada com a formação Técnica Profissional, conforme 
está previsto na proposta pedagógica de Ensino Médio Integrado à Educação 
Profissional de Nível Técnico da SEEDUC.  

Com o objetivo de aproximar os conteúdos de Física, presentes no 
Currículo Mínimo, mais próximo do contexto do curso de Panificação e 
Derivados do Leite, contribuindo com a formação Técnica e, ao mesmo tempo, 
formando o cidadão com capacidade de progredir nos estudos, seguimos uma 
proposta didática de organização dos conteúdos a partir de um conceito mais 
geral. Assim, como conceito geral para ser trabalhado foi eleito o de Energia, 
pois a temperatura está associada ao nível de vibração térmica das moléculas 
de um corpo ou sistema, assim como o modo de transferência de energia, para 
o corpo que recebe ou perde energia na forma de calor, caracterizando o 
sistema ou corpo de maior ou menor temperatura, e as consequências daí 
decorrentes.  

Geralmente os livros didáticos iniciam o estudo dos fenômenos 
térmicos com um tópico sobre Temperatura. Em seguida, são explorados os 
conteúdos relativos à Dilatação Térmica, à Propagação do Calor, ao estudo 
dos Gases Perfeitos, e por fim, a Termodinâmica. Estes tópicos compreendem, 
geralmente, os conteúdos programáticos de Física para o 1º Semestre do 2º 
ano do Ensino Médio, e que são dispostos numa sequência linear.  

No nosso entender, esta disposição curricular não condiz com a teoria 
de Ausubel. Na sequência indicada por Ausubel, no início do processo 
instrucional, deve-se partir das ideias mais gerais e inclusivas, para servirem de 
ancoragem conceitual para a aprendizagem subsequente (MOREIRA; MASINI, 
2006, p. 59). O conceito de Energia deve ser o subsunçor do processo para a 
apresentação dos conteúdos citados no parágrafo anterior.  
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Em nosso trabalho aplicamos um questionário (Apêndice 11.1) para 
avaliar os conhecimentos prévios dos alunos sobre Energia. A análise dos 
dados coletados demonstrou que os alunos possuem esse conceito e o 
correlacionam com o seu cotidiano.  

Utilizando o conceito de Energia como subsunçor, elaboramos um 
planejamento de aula baseado no mapa conceitual apresentado na Figura 6. 
Esse mapa foi proposto com base no princípio da diferenciação progressiva, 
em que as ideias mais gerais e inclusivas são representadas no início do 
processo (ENERGIA), para logo em seguida, serem especificadas e 
detalhadas, conforme se vai descendo até a base do mapa.  

O tópico Energia foi colocado no topo do mapa conceitual por ser um 
conceito abrangente e que se apresenta em todos os aspectos da vida, e no 
Currículo Mínimo é apresentado em todos os bimestres do 2º ano.                                 

 
Figura 6: Mapa conceitual. 

 
 

Fonte: O autor 
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No Currículo Mínimo está exposto que o estudo detalhado de 
Termometria, de Dilatação e de Calorimetria é dispensável e os tópicos mais 
importantes são o funcionamento das Máquinas Térmicas, aplicável no 1º 
bimestre e as Leis da Termodinâmica com os processos de transmissão de 
calor, aplicáveis no 2º bimestre. No 3º bimestre, é aplicado o estudo da 
Conservação e Transformação da Energia com análise das Usinas 
Hidrelétricas e de Usinas Termoelétricas, deixando o 4º bimestre com a 
Energia Nuclear, análise das Usinas nucleares e estudo das Radiações 
nucleares.  

No mapa conceitual da Figura 6, o conceito mais geral e inclusivo é o 
de energia, onde começaremos a sequência dando início à discussão sobre o 
que é energia, onde são necessários a aplicação e o consumo da energia, os 
tipos de energia e a transformação da energia.  

A máquina Térmica é uma instância entre energia térmica e 
termodinâmica porque o seu princípio de funcionamento exige os conceitos da 
termodinâmica, onde a máquina térmica é definida como um dispositivo que 
funciona entre duas fontes de calor. O próximo passo para explicação do 
funcionamento da máquina térmica é identificar alguns conceitos da 
termodinâmica como, por exemplo, calor, temperatura, equilíbrio térmico, 
energia cinética das partículas, entropia, 1ª e 2ª Lei da Termodinâmica. O calor 
como forma de energia que é transferida de um corpo para outro, com as 
noções de corpo ou sistema físico que se encontra num estado de mais quente 
ou mais frio, para identificar a temperatura como uma medida que quantifica o 
estado térmico de um corpo ou sistema físico.  

No caso da dilatação, ela aparece em uma instância conceitual mais 
específica, e com os conceitos de temperatura e calor já formados; não será 
detalhada, apenas serão dadas algumas noções para exemplificar o 
funcionamento do termômetro e a expansão e contração dos gases, conforme 
o corpo recebe energia térmica na forma de calor, aumenta o nível de vibração 
das suas moléculas (com aumento da energia cinética) indicando aumento de 
temperatura e, consequentemente, aumento entre os espaços moleculares, e 
dilatação do corpo. Já o inverso, com a perda da energia térmica (diminuição 
da energia cinética), o corpo tem a temperatura diminuída com a menor 
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vibração das moléculas componentes do corpo e diminuição do espaço entre 
as moléculas: o corpo contrai-se. 

As setas no mapa conceitual (Figura 6) indicam “subidas e descidas” 
(NOVAK, 1967 apud MOREIRA e MASINI, 2006) nas estruturas conceituais 
hierárquicas, o que corresponde a um conceito inicial que é explorado, no caso 
a Energia, em seus múltiplos aspectos, ou seja, a cada explicação sobre o 
conteúdo seguinte faz-se um retorno (feedback), para garantir continua 
agilidade sobre o conteúdo aprendido, através dos pontos de relevância, que 
segundo Moreira e Masini (2006, p.48) mostram que há “dependências 
sequenciais naturais existentes na disciplina e do fato de que a compreensão 
de um dado tópico pressupõe, frequentemente, o entendimento prévio de 
algum tópico relacionado.” São as idas e vindas nos conteúdos de Ensino que 
são representadas pelas duplas setas que mostram o sentido de ida e vinda 
nos conteúdos, e que, segundo Ausubel, visão à consolidação e prontidão do 
que foi aprendido ao mesmo tempo que ajudam no êxito da aprendizagem 
subsequente (MOREIRA; MASINI, 2006).  

A partir do conceito de energia chega-se a uma discussão sobre 
máquina térmica com o uso da energia num processo de transferência de calor 
que está associado à diferença de temperatura entre dois sistemas. Com o 
objetivo de tornar o tema mais próximo do contexto de uma escola técnica de 
alimentos, consideramos o funcionamento de uma panela de pressão. Para 
isso, há a necessidade de se definir e conceituar temperatura e calor, 
explicando a termodinâmica como um ramo da física, e analisando o sentido da 
palavra que está associada a fenômenos de temperatura, calor, trabalho, 
pressão, volume, movimento, energia cinética de gases.  

A mediação do professor, na introdução de um experimento sobre calor 
e temperatura, é bem apropriada para uma explicação sobre o tema Máquina 
Térmica. É o momento em que podemos conduzir os alunos à discussão sobre 
a observação do experimento realizado, numa proposta dialógica que contribui 
para identificarmos a maneira como o aluno expõe acertos e erros sobre a sua 
interpretação do fenômeno observado, que segundo Lopes (1996, p. 260) 

 
 

Ao contrário, para o senso comum, a realidade objetiva é uma só: 
aquela que se apresenta aos sentidos; o real aparente faz parte do 



65 
 

senso comum. Portanto, será essencialmente a partir do rompimento 
com esse conhecimento comum que se constituirá o conhecimento 
científico. 
 A discussão do conceito de Energia, agora na forma de calor equivale, 

permite, segundo Moreira (2000), a diferenciação progressiva em que as ideias 
mais gerais e inclusivas são retomadas periodicamente favorecendo a 
progressiva diferenciação. Nesse momento, possíveis relações entre conceitos 
e proposições devem ser exploradas, chamando a atenção para o fato de que, 
diferenças e semelhanças, existente entre os conteúdos de Ensino, assim 
como, reconciliar inconsistências reais e aparentes, constituindo no que se 
denomina de reconciliação integradora (integrativa), para favorecer a 
aprendizagem significativa (p.5). E considerando o exemplo do conceito de 
Calor, como modalidade de energia, e deixando claro para o aluno que a 
transferência da Energia entre os corpos influi na temperatura, destacando que 
“frio” e “quente” está associado a algo ligado aos órgãos sensoriais, fato este, 
que expõe o conteúdo na necessidade de reconciliação para abordar possíveis 
inconsistências. Moreira (ibdem) ainda chama a atenção de que  

 
Ausubel propõe estes dois princípios programáticos da matéria de 
ensino como consequência natural de corresponderem a dois 
processos da dinâmica da estrutura cognitiva. Ou seja, em busca de 
organização cognitiva, o ser que aprende vai, ao mesmo tempo, 
diferenciando progressivamente e reconciliando integrativamente os 
conhecimentos adquiridos. Consequentemente, o ensino será mais 
facilitador da aprendizagem significativa se considerar processos 
como princípios organizadores. 
 
 Fica evidente que é o planejamento da organização dos conteúdos de 

ensino e seus desdobramentos, favorecendo as suas relações de dependência 
natural, que dará suporte aos princípios de diferenciação progressiva e 
reconciliação integrativa. 
 
7.3 TRABALHANDO O CONCEITO NO CURRÍCULO INTEGRADO: UMA 
PROPOSTA 
 

Um currículo integrado pressupõe o conhecimento interligado, 
relacionado. Nesse aspecto, a interdisciplinaridade tem a importante função de 
colocar as disciplinas numa perspectiva relacional, integrando não somente os 
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saberes escolares, mas também o conhecimento técnico profissional, com os 
saberes cotidianos através da contextualização dos temas de ensino 
associando-os a uma situação problema. Frigoto (2012, p.121) diz que: 

 
Os conhecimentos “pontos de partida” para esse estudo revertem-se 
em conteúdo de ensino sistematizados nas diferentes áreas de 
conhecimento e suas disciplinas. Por esse caminho perceber-se-á 
que conhecimentos gerais e conhecimentos profissionais somente se 
distinguem metodologicamente e em suas finalidades situadas 
historicamente; porém, epistemologicamente, esses conhecimentos 
formam uma unidade. 
  

Ainda, segundo Frigoto (2012, pp.121-126), o conhecimento possui um 
conceito geral que é apropriado por um conceito específico para explicar as 
suas peculiaridades delimitadas por determinados objetos relacionados a 
problemas específicos, afirmando ainda, que a tecnologia coloca a ciência com 
fins produtivos.  

A abordagem sobre o tema Tecnologia da Panela de Pressão consiste 
numa contextualização sobre um equipamento comumente utilizado numa 
cozinha doméstica e que pode conduzir a uma explanação rumo à cozinha 
industrial de uma panificação. O uso desse tema permite reflexões importantes, 
não somente sobre conceitos físicos, mas também, a abordagem em seu 
contexto histórico, mostrando a tecnologia se apropriando dos conhecimentos 
científicos para fins utilitários. A máquina térmica no contexto da panela de 
pressão pode conduzir a fatores históricos que contribuíram no seu surgimento, 
assim como, ser correlacionada a outras máquinas térmicas como, por 
exemplo, o automóvel. Além disso, permite uma discussão sobre a Revolução 
Industrial, no seu contexto histórico e geográfico, assim como, as suas 
implicações sociais e econômicas. 

A tecnologia envolvida na panela de pressão possibilita a exploração 
de vários conceitos da disciplina de Física como, por exemplo, pressão, 
temperatura, calor, energia interna, volume, trabalho, energia, e etc. Soma-se a 
isso o fato do tema permitir explorar o uso dessa tecnologia em outros cenários 
como, por exemplo, em hospitais na esterilização de material cirúrgicos, na 
fabricação de papeis e na indústria de conservação de alimentos. 

A panela de pressão surgiu no final do século XVII a partir do problema 
de cozinhar alimentos duros, em ambientes de altas altitudes, em que a 
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pressão atmosférica é menor em relação ao nível do mar. Nesses locais, a 
água usada no cozimento fervia em menor temperatura dificultando o processo 
de cozimento, e trazia como consequência um maior tempo de cozimento e o 
uso de maior quantidade de água. Para resolver este problema Denis Papin, 
descobriu que era possível cozinhar os alimentos de forma melhor e mais 
rápida, elevando a temperatura de ebulição da água com o aumento de 
pressão.  Assim, criou um aparelho na forma de um recipiente de ferro fundido 
que podia ser vedado com tampa e equipado com uma válvula de segurança, 
para controlar a pressão através da liberação de vapor.  

Nesse processo, em que a água passa a ferver em temperatura mais 
alta, devido ao aumento da pressão, podemos explorar os estados físicos da 
água e suas aplicações na construção de termômetros, em que são usados, 
como referência, os valores do ponto de ebulição e fusão sob pressão de 1 
atm. A partir daí, podemos introduzir o conceito de dilatação fazendo uma 
observação quanto ao comportamento anômalo da água no intervalo de 
temperatura de zero a 4 graus Celsius. A correlação do comportamento da 
água permite uma aula interdisciplinar de Física e Química na discussão sobre 
estrutura molecular da água.  

O comportamento apresentado pela água no intervalo de temperatura 
entre zero e 4 oC, tem uma importância ecológica (discussão de Biologia) em 
determinadas regiões do nosso planeta (contexto geográfico). Como podemos 
notar, a discussão do fenômeno de dilatação permite a integração das 
disciplinas de Física, Química, Biologia e Geografia, em uma metodologia de 
Ensino Interdisciplinar. 

O tema sobre Tecnologia da Panela de Pressão, com os conceitos de 
temperatura, dilatação de líquidos, sólidos, gases e propagação do calor, pode 
ser trazido à luz com alguns experimentos de forma a tornar o tema mais 
atrativo. Com esse enfoque, no produto desta dissertação são apresentados 
alguns experimentos e exercícios que buscam dar uma sequência lógica no 
conteúdo, de acordo com o proposto no mapa conceitual citado anteriormente 
e exposto através na Figura 6. 

No contexto da cozinha industrial da confeitaria ocorre uma abordagem 
interdisciplinar que é evidenciada no preparo de doces em conservas, em que 
a temperatura, a propagação do calor, a dilatação, o pH da substância e o 
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comportamento dos micro-organismos estão bem presentes.  Por exemplo, a 
dificuldade encontrada para abrir a compota dotada de tampa de rosca para 
doces e alimentos em conserva, e que pode ser suplantada pelo uso de calor 
permitindo uma discussão sobre a diferença de dilatação do vidro em 
comparação com o metal da tampa, já que são substâncias químicas diferentes 
e apresentam uma dilatação diferente apesar de receberem a mesma 
quantidade de calor. Outra abordagem interdisciplinar é realizada no processo 
de esterilização dos vidros de compota de doces em conservas, onde a água 
quente é usada para produtos com alta acidez, com pH menor que 4,5, auxilia 
na prevenção contra esporos de Clostridium botulinum. Ainda no espaço da 
cozinha industrial são métodos de esterilização e pasteurização no processo de 
obtenção de alimentos em conserva e de leite e seus derivados. Nesse tópico, 
também trabalhado nas aulas de laticínio, se evidencia importância do binômio, 
temperatura/ tempo, numa relação que visa à qualidade do produto, tanto no 
seu aspecto visual com também no sabor, e na garantia de saúde com um 
alimento isento de micro-organismos patogênicos. 

A compreensão dos conceitos de Física e sua relação com a prática 
profissional, o que é difícil para os alunos, nos levou, após um diálogo com os 
professores do curso técnico, a propor um Ensino de Física com organização 
de conteúdos disciplinares e com uma metodologia que contribuísse para um 
aprendizado melhor. 

Nesse sentido, este trabalho visa a contribuir com uma metodologia de 
aula e uma organização e orientação dos conteúdos curriculares de Física, 
relacionando a teoria com a prática. Para isso, adotamos o uso de um material 
didático, de apoio ao professor, construído com as bases teóricas do ensino-
aprendizado de David Ausubel e da teoria do conhecimento de Gaston 
Bachelard, onde é privilegiado o cotidiano das práticas de uma produção de 
alimentos de uma cozinha. 
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8. APLICAÇÃO DA AULA TESTE 
 
8.1 OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS ALUNOS 

 
No início do ano letivo de 2015 foi feito um levantamento, através de 

um questionário de conhecimentos prévios, com os alunos da turma 2001 e 
que ingressaram no 2º ano do Ensino Médio, acerca dos seus conhecimentos 
prévios, sobre os conceitos de Energia, Calor e Temperatura. Os resultados 
mostraram que os alunos possuem uma noção do conceito de Energia, mas 
confundem o conceito de Temperatura com o conceito de Calor. Como já 
mencionado, as perguntas desse questionário encontram-se no Apêndice 11.1 
desta dissertação.  

A necessidade de abordagem do tema de uma forma mais prática, com 
a introdução de alguns experimentos e a contextualização do conteúdo por 
meio de sua aproximação com o cotidiano dos alunos teve origem na 
dificuldade apresentada pelos alunos, em associar o conteúdo teórico com as 
suas práticas exercidas nas suas atividades dos cursos técnicos. Assim, 
vislumbramos como possibilidade para a superação da dificuldade dos alunos a 
produção de um material didático para utilização com os alunos dos cursos de 
Panificação e Derivados do Leite que levasse em conta observações das aulas 
da parte Técnica Profissional.  

Na investigação dos conhecimentos prévios dos 28 alunos da turma 
2001 no ano de 2015, fizemos seis perguntas (Apêndice 11.1) para identificar 
qual ideia/conhecimento do aluno sobre Energia, Calor e Temperatura para dar 
prosseguimento à metodologia didática e verificar o resultado após as aulas 
experimentais associadas às aulas teóricas. A proposta da atividade de ensino 
foi realizada em 6 tempos de aula. 

Quanto aos resultados observamos que 50 % associaram energia à 
possibilidade de gerar movimento com uma força; 11 % associaram a algo que 
produz força; 3 % associaram à matéria; 7% não souberam responder; 26 % 
associaram a outras coisas, como estar conectado ao mundo e à luz. 

Assim, apesar de não apresentarem um conceito bem definido sobre 
energia, eles têm a noção sobre ela, pois 50 % associaram energia à 
possibilidade de gerar movimento através da força. 
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Com relação aos tipos de energia, todos souberam dar pelo menos um 
exemplo. A maioria dos alunos deu mais de um exemplo, e prevaleceu a 
energia solar junto com a hidrelétrica em 97% das respostas.  

Na atribuição da importância da energia em suas vidas, 97 % 
respondeu que a energia está presente em diversas atividades. 63% 
relacionaram ao uso do celular e de aparelhos eletrônicos; 17% disse que é útil 
em tudo e outros 17% afirmou que é essencial à manutenção da vida e no uso 
cotidiano; 3 % não souberam responder. Essa questão mostra que os alunos 
sabem que a energia está presente em tudo.  

Na obtenção de energia, todos souberam mais de um exemplo em 
suas respostas onde citaram a hidrelétrica, a termoelétrica, energia eólica e 
energia solar. Essas são informações que os alunos citam por uma possível 
vinculação com a mídia e que nos últimos anos têm sido bastante divulgadas. 

Nas respostas dos alunos sobre o que é calor encontramos 50 % 
associando calor à ideia de temperatura alta; 27% associaram a ideia de 
energia; 19% deixaram em branco ou não souberam responder; 3% 
associaram à temperatura. 

Na questão sobre temperatura, 30 % associaram à medida de calor; 38 
% associaram a algo que pode expressar aquilo que pode estar quente ou frio; 
23% associaram a energia térmica; 3% associaram ao clima; 6 % não 
souberam responder. 

As duas últimas questões do questionário mostraram o quanto os 
alunos confundem os conceitos de temperatura e calor. Apesar da dificuldade 
observada para conceituar energia, possuem uma noção sobre o tema e 
sabem expressar a importância da energia, em todas as atividades do dia a 
dia, e que a mesma está presente em tudo. O conceito de energia é algo que 
pode ser conceituado de diversas maneiras, dependendo do ramo de 
aplicação, mas esse conceito está intuitivamente presente nos alunos. Esses 
resultados explicam nossa opção pelo uso do conceito de energia como 
conceito mais geral para a ancoragem dos outros conceitos a serem 
apresentados. 

 
 
 



71 
 
8.2 A ATIVIDADE DE ENSINO 
 

Conforme já relatado, nosso trabalho começou com a correlação do 
conceito de energia com a da tecnologia da panela de pressão. Iniciamos, 
assim, com um diálogo informal com os alunos, sobre os conceitos físicos que 
estão presentes no funcionamento da panela de pressão diante da fonte de 
calor. Notamos que, após esse diálogo, os alunos conseguiram relacionar 
conceitos como pressão, força, volume, temperatura, calor e energia, à fonte 
de calor. 

Fizemos uma associação entre a máquina térmica e a panela de 
pressão, chamando a atenção para o movimento da válvula durante a saída do 
vapor de água quente para o ambiente. Ressaltamos que nesta saída o calor é 
expulso para a fonte fria e realiza um trabalho que está operando entre duas 
fontes de calor, ou seja, a fonte fria e a fonte quente. Neste contexto, 
ressaltamos a temperatura das duas fontes e a propagação do calor, afirmando 
ser uma forma de energia, que terá sempre o sentido natural de propagação, 
do corpo mais quente para o corpo mais frio, e que neste caso, se não fosse 
assim, não haveria a realização do trabalho com o movimento da válvula de 
escape pelo vapor de água quente, pois o vapor está saindo e não entrando na 
panela.  

 Para visualizar a expansão dos gases que ocorre similarmente ao 
ocorrido à panela de pressão, realizamos o experimento 1: Um recipiente de 
plástico resistente ao calor e cheio com 2 litros de água foi aquecido com um 
resistor de 5500 W. Quando a água começou a ferver, desligamos o aquecedor 
e colocamos uma garrafa de 1litro vazia (foi utilizada uma de Coca-Cola) com 
uma bexiga de aniversário. No contato com a água quente, passados alguns 
segundos, a bexiga começou a inflar, mostrando a expansão do ar inflando a 
bexiga. Após retirar a garrafa de Coca-Cola da água, a bexiga começou a 
voltar para o seu estado natural. Esse experimento nos permitiu discutir o 
fenômeno da dilatação dos gases, visualizado pelo erguimento da bexiga 
inflada ao trabalho exercido pelo ar. Na realização do experimento 
comentamos a troca de calor, a propagação do calor em meio fluido e o que é 
um meio fluído, pois alguns alunos perguntaram o que era um meio fluído; 
comentamos a transformação da energia e que nesse experimento, ocorreu a 
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conversão de energia elétrica em calor - energia térmica. Discutimos, ainda, a 
força exercida na expansão gasosa do ar que entrou na bexiga e que causou 
um erguimento desta, quando inflada, exercendo pressão em suas paredes 
internas e variação de temperatura. 

Dando prosseguimento à aula, realizamos o experimento 4, em que 
buscamos mostrar a relação entre as variáveis de estado, pressão (P), 
temperatura (T) e volume (V). Nesse experimento usamos uma garrafa pet de 
1500 ml, com apenas ar dentro e aberta, para ser colocada em contato com 
água quente, que se encontra no recipiente que foi utilizado anteriormente com 
o mesmo método de aquecimento, até atingir a fervura. A garrafa pet ficou por 
6 s em contato com a água quente, e logo em seguida foi fechada e retirada da 
água quente e posta em contato com água fria num recipiente igual e com a 
mesma quantidade de água. Em alguns instantes, a garrafa que estava 
fechada, começou a retorcer-se, ou seja, começou a implodir. Neste 
experimento ressaltamos a diferença de pressão do ar através da variação de 
temperatura no interior da garrafa, pois usamos o artifício de colocar a garrafa, 
inicialmente aberta, em contato com a água quente para que também 
aquecesse o ar no interior da garrafa para provocar a sua expansão, que neste 
processo houve um aumento da energia interna do gás (ar). Com a saída de 
uma parte do ar, fecharmos a garrafa, ficando um ar residual que ao esfriar-se, 
através do contato da garrafa com a água fria teve uma diminuição da sua 
energia interna, havendo contração do ar residual devido à diferença de 
pressão na garrafa, pois o ar residual sendo em menos volume, não estaria 
mais pressionando tanto as paredes da garrafa ao ser resfriado. Neste 
experimento podemos verificar a relação da pressão interna com a pressão 
externa, através do volume ocupado pelo ar que auxiliada pela temperatura no 
mecanismo de expansão e contração do mesmo, que podemos explicar como 
sendo associada à Energia interna do gás (ar) e observada através da variação 
das variáveis de estado (p,V,T) que foi levada ao campo teórico da 
representação matemática, colocando a experimentação em diálogo com a 
teoria numa atitude que Bachelard14(1996) apud Oliveira e Gomes (2007, p.97) 
                                                           
14 BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise 
do conhecimento. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.  
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de “trazer a bancada do laboratório para o quadro-negro”, de modo a favorecer 
a discussão da representação algébrica da Lei Geral dos Gases Perfeitos entre 
dois estados distintos da massa gasosa (P.V/T = Po.Vo/To). 

Nesta representação algébrica, chamamos a atenção para o fato de 
que, a massa gasosa, deve ser a mesma (mesmo número de moléculas), ou 
seja, no experimento as condições iniciais foram a partir do ar residual contido 
na garrafa que foi fechada, e em seguida, colocada em contato com a água fria 
fazendo a troca de calor, para ter a temperatura diminuída para observar o 
fenômeno. 

A medida da temperatura foi exemplificada com o experimento 2 
(termômetro de água) onde explicamos a dilatação dos líquidos através da 
troca de Calor, que no caso do corpo que recebe essa Energia, as suas 
moléculas passam por um processo de maior agitação que faz a temperatura 
aumentar criando um estado de afastamento entre as moléculas do líquido. 

O termômetro foi feito com uma lâmpada incandescente o qual 
retiramos os componentes da parte interna, para preenchermos com água e 
um tubo transparente de caneta esferográfica vazia para passagem da água 
tingida com corante. Neste experimento colocamos o termômetro de “lâmpada” 
em contato com água quente que após alguns segundos, devido à 
transferência de calor, fez a água colorida dilatar-se, subindo pelo tubo da 
caneta e parando, ocupando uma pequena altura e mostrando que atingiu o 
equilíbrio térmico. Neste experimento discutimos as trocas de calor com a sua 
propagação, a dilatação térmica dos líquidos onde o grau de agitação das 
moléculas com o ganho de Energia faz a temperatura aumentar, até atingir o 
mesmo valor de temperatura do corpo que está cedendo energia. A energia 
térmica para de ser transferida quando os corpos estão com a mesma 
temperatura, fato observado quando a água parou de subir pelo tubo da 
caneta, ou seja, atingiu o equilíbrio térmico; neste caso, damos a ideia de que o 
termômetro registra o mesmo grau de Energia do corpo que o termômetro 
estava em contato através do fenômeno da dilatação térmica dos líquidos. Mais 
uma vez mostramos a troca de calor, e em seguida, o equilíbrio térmico e a 
propagação de calor.  

Em continuidade à explicação sobre propagação de calor, em relação 
ao meio fluído, criamos a oportunidade de mostrar esse fenômeno no meio 
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sólido, com o experimento 5, condução de calor. Neste experimento usamos 
uma base e um suporte de madeira para fixar uma das extremidades de uma 
lamina metálica, em que fixamos na parte inferior três tachinhas com parafina 
extraída de uma vela acesa e que foi utilizada como fonte de calor. A partir de 
1cm da extremidade livre, da lâmina metálica, fomos fixando as tachinhas 
distanciadas, umas das outras, de 1cm também. Ao aquecermos a extremidade 
livre da lâmina, com a vela acesa, foi observado que as tachinhas iam caindo 
pouco a pouco, sendo que a última demorou um pouco mais. Este fato mostrou 
que a Energia térmica é conduzida em materiais sólidos diferentemente do que 
ocorre nos materiais líquidos ou gasosos, que neste caso, o próprio material se 
desloca junto com a Energia. 

Após esses experimentos, questionamos os alunos sobre o 
aquecimento do óleo e da água. Essa pergunta envolve um assunto de 
importância bem significativa para os cursos de panificação e laticínios, o calor 
específico das substâncias. O resultado desse questionamento mostrou que 
48% dos alunos afirmou que a água se aquecia mais rápido que o óleo, 52% 
argumentou que era o óleo, enquanto 90% deles afirmou que o esfriamento da 
água era mais rápido que do óleo enquanto 10% acreditava que o óleo esfriava 
mais rápido. 

A partir daí realizamos o experimento 6a sobre calor específico para 
verificarmos quem esquentava mais rápido. Retiramos do freezer dois copos de 
plástico de 200 ml contendo em um deles, água e no outro óleo, todos os dois 
inicialmente congelados e com a mesma medida. A exposição à temperatura 
ambiente mostrou que, após 1 minuto, o óleo descongelava mais rápido. 
Usamos também o experimento 6b com dois copos resistentes ao calor, um 
para colocarmos água e outro para colocarmos o óleo. Em cada copo foi 
introduzido um termômetro industrial, já com as substâncias dentro dos dois 
copos, estes foram colocados em contato com uma chapa aquecedora.  

 No período da realização do experimento, alguns alunos ficaram 
intrigados, e comentaram as suas experiências pessoais sobre o aquecimento 
do óleo, declarando já terem sidos queimados com essa substância em casa, e 
por isso, achavam que era a água que esfriava mais rapidamente. Este 
comentário evidencia o que Gaston Bachelard afirma na sua “Filosofia do Não” 
em que Moreira e Massoni (2009, p.27) argumentam que: 



75 
 

 
O conhecimento científico é um permanente questionar, um 
permanente “não” (mas não no sentido de negação e sim no de 
conciliação); cada nova experiência diz não à experiência antiga e 
assim avança o pensamento científico. Nessa linha, o erro assume 
um papel importante, pois aprendemos com ele. 
 Com isso, podemos perceber a importância do professor ter ciência 

dos conhecimentos prévios dos alunos, para que estes possam ser 
confrontados com a realidade na ocorrência de um fato cientifico, com a 
objetividade de se dizer não ao conhecimento anterior e construir corretamente 
o conhecimento, numa ação de se romper com esses conhecimentos que 
podem se constituir em verdadeiros obstáculos epistemológicos para o 
aprendiz.  Em relação a esse aspecto, Lopes (1996, p. 254) argumenta sobre 
Bachelard colocando que: “É isso que o leva a evidenciar que sempre se 
conhece contra um conhecimento anterior, dizendo não a conhecimentos mal 
adquiridos “.  

A articulação da aula teórica com a realização dos experimentos, 
fomentada com questionamentos sobre a ocorrência do fenômeno observado 
em estudo e liberdade para os alunos exporem os seus pontos de vista para 
serem confrontados com os seus próprios conhecimentos cotidianos, diante de 
uma realidade que se expõe, coloca o ensino-aprendizagem numa postura 
recomendada por Bachelard, conforme Lopes: 

 
Ele nos coloca diante da obrigação de questionar o conhecimento 
cotidiano dos estudantes, bem como permitir o questionamento de 
nosso próprio conhecimento cotidiano, no processo de ensino-
aprendizagem em ciências. Aprender ciências implica aprender 
conceitos que constrangem, colocam em crise conceitos da 
experiência comum. O que não significa, por sua vez, o 
estabelecimento de uma hierarquia axiológica entre conhecimento 
comum e conhecimento científico. (LOPES, p. 269, 1996)  

 
No dia seguinte foi feita uma avaliação junto aos alunos a respeito das 

aulas e dos conceitos que lhes foi apresentado. Essa avaliação usou como 
instrumento um questionário (Apêndice 11.1), respondido em 10 minutos.  

 As respostas mostraram que 100 % afirmaram que a aula prática de 
Física devia ocorrer sempre, pois a aula se torna mais interessante e dinâmica 
facilitando o entendimento. O interesse despertado pelos alunos foi observado 
durante o decorrer da aula, já que durante os primeiros 15 minutos, onde foram 
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apresentados, de forma tradicional, os conceitos teóricos sobre Energia e 
Máquina Térmica, os alunos apresentavam uma expressão de cansaço e 
pouca participação. Em contraposição, durante a realização dos experimentos, 
que foi conduzida por meio de um diálogo constante com os alunos, notamos 
um interesse bem maior. 

Sobre os experimentos em si, as respostas dos alunos mostraram que: 
- Quanto à clareza: 88% acharam ótimo; 11% acharam bom. 
- Quanto à realização: 78% acharam ótimo; 17% acharam bom; 5% 

razoável. 
- Quanto à relação entre as aulas teóricas: 33% acharam ótimo; 33% 

acharam bom; 33% razoável. 
- Quanto ao interesse: 73% acharam ótimo; 21% acharam bom; 6% 

acharam razoáveis.  
Em relação ao conteúdo em si, agora 94,5% responderam que o óleo 

se aquece mais rápido que a água e 5,5% não souberam responder. Nenhum 
aluno afirmou que a água aquecia mais rapidamente. Já em relação ao 
esfriamento, 89% afirmou que o óleo esfriava mais rapidamente, 5,5% 
responderam que era a água e 5,5% não souberam responder. 

Quando se perguntou se temperatura é o mesmo que calor, 94,5% 
afirmaram que não, enquanto 5,5% não souberam responder. Nenhum aluno 
entendeu que se tratava do mesmo conceito. 

No item sobre Energia, 28% dos alunos relacionaram a trabalho e 
movimento, 5% relacionaram a movimento e força e 67% relacionaram 
somente a algo que gera movimento. 

Como podemos observar pelas respostas dos alunos, à introdução de 
aulas práticas associadas à teoria é um motivador para despertar o interesse 
dos alunos e contribui para um melhor aprendizado dos conceitos, apesar de 
mostrarem ainda certa fragilidade no conceito de energia, porém não 
confundem o conceito de temperatura e calor.  

A atividade de ensino, incluindo experimento e diálogos foi realizada 
em 6 tempos de aula propondo uma atitude que tira o aluno da passividade, 
contribuindo para o diálogo constante entre os envolvidos na construção do 
conhecimento. Buscou-se uma relação com os fenômenos que ocorrem no dia 
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a dia do aluno, dando espaço para a reflexão. Ressaltamos também que essa 
modalidade de ensino criou uma oportunidade para que o professor possa 
melhor avaliar o aluno e este se autoavaliar devido à interação entre todos, em 
decorrência do diálogo permanente. 

A atividade atinge o objetivo geral porque são abordados os conteúdos 
presentes no Currículo Mínimo de Física e contemplados na base nacional 
comum. Estes foram alinhados aos conteúdos disciplinares do ensino técnico, 
e trabalhados com o cotidiano vivencial do aluno. Na proposta da atividade, o 
diferencial está na ordenação dos conteúdos de ensino: construção do novo 
conhecimento a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, não tornando o 
conteúdo um vazio em si mesmo. 

Ao conhecer o sujeito da aprendizagem, por meio da análise das 
respostas obtidas no questionário de conhecimentos prévios, e na forma como 
exploramos o ordenamento dos conteúdos de ensino, nos ancoramos na teoria 
de Ausubel. A forma metodológica de atividade de aula que estabelece o 
diálogo entre a teoria e prática, nos remete à teoria de Bachelard em que 
Moreira e Massoni (2009, p. 28) argumentam que “Na verdade, cada 
experiência, cada hipótese, reclama sua filosofia pormenorizada. A filosofia do 
não desempenha um papel conciliador”. A conciliação é a retificação do 
pensamento, das possíveis ambuiguidades e contradições existentes no 
pensamento dos alunos que serão modificados na conceituação de fenômenos 
cientificamente aceitos. Na medida em que os fenômenos são confrontados e 
detalhados na sua integra, conforme estabelecido pela proposta de atividade 
de aula, que expressa o diálogo permanente com a mediação do professor, 
acreditamos alcançar este objetivo. 

Com a finalidade de auxiliar o professor na aplicação da metodologia, 
elaboramos, como produto desta dissertação, um material didático que se 
destina à aplicação no 1º semestre da 2ª série do Ensino Médio. Este material 
tem como proposta o apoio ao professor para uma abordagem mais 
contextualizada dos conceitos da Fisica, contribuindo para que o aluno possa 
refletir e construir o seu conhecimento de forma mais significativa. 

Iniciamos o material didático com algumas perguntas para que o 
professor possa discutir com os alunos de modo a conduzi-los numa reflexão 
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sobre os conceitos de Calor, Temperatura e Dilatação, mediante o ambiente de 
uma cozinha.  

São apresentados na sequência do material didático, alguns conceitos 
sobre fenômenos térmicos como forma de contribuir na organização de 
conceitos cientificos, em seguida damos algumas sugestões de experimentos e 
finalizamos com uma analogia entre máquinas témicas e a panela de pressão. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesta dissertação procuramos mostrar o que é uma Escola de Nível 
Médio Integrado à Educação Profissional, e como o processo histórico na 
Educação Brasileira conduziu à adoção deste tipo de Ensino. Considerando a 
proposta desse tipo de Escola, desenvolvemos uma metodologia didática para 
ser aplicada no Ensino de Física visando contribuir para uma melhor 
compreensão dos conceitos apresentados nessa disciplina. A investigação foi 
realizada junto aos alunos do 2º ano do Ensino Médio, na qual houve a 
proposição e aplicação de uma sugestão didático-metodológica para o ensino 
dos conceitos de temperatura e de calor, atrelado às necessidades e 
expectativas do currículo dos cursos de panificação e derivados de leite.  

Desenvolvemos um material didático, recorrendo à abordagem 
experimental, cuja aplicação mostrou maior participação dos alunos através de 
um dinamismo que foi contribuído pelo diálogo constante entre os envolvidos 
na construção do conhecimento, dando espaço para a reflexão e abrindo a 
oportunidade para que o professor possa melhor avaliar o aluno, e estes, 
podendo se autoavaliar, devido à interação entre todos, fomentada pelo diálogo 
permanente.  

A investigação dos conhecimentos prévios dos alunos, a aplicação dos 
experimentos que contribuiu para uma dinâmica maior na aula teórica, e a 
manifestação dos alunos pelo interesse em aulas práticas de Física, e com os 
resultados apresentados pelos alunos, que não mais confundiram os conceitos 
de temperatura e calor, mostram que a metodologia proposta foi adequada e 
atingiu os objetivos desejados. 
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11 APÊNDICES 
 11.1 QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS 
 
 1) O que você entende sobre energia? 
Resposta: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
2) Você saberia dizer quais os tipos de energia que você conhece? 
Resposta: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
3) Qual a importância da energia na sua vida? 
Resposta: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
4) Como podemos obter energia? 
Resposta: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
5)Você saberia dizer o que é calor? 
Resposta: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
6) Você saberia dizer o que é temperatura? 
Resposta: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
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11.2 QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM A AULA TESTE 
 
1) Você acha que deveria ter sempre aulas práticas de Física na escola?  
(   ) sim, (   ) não, (   ) não sei. 
Se a resposta for sim, explique por que. 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
2) O que você achou dos experimentos?  
a) Quanto à clareza: ( ) ótimo, ( ) bom, ( ) razoável, ( ) ruim, ( ) não sei.  
b) Quanto à realização: ( ) ótimo, ( ) bom, ( ) razoável, ( ) ruim, ( ) não sei.  
c) Quanto à relação entre às aulas teóricas: ( ) ótimo, ( ) bom, ( ) razoável, ( ) 
ruim, ( ) não sei.  
d) Quanto ao interesse: ( ) ótimo, ( ) bom, ( ) razoável, ( ) ruim, ( ) não sei. 
3) Quem se aquece mais rápido, a água ou o óleo? 
(a) água     (b) óleo   (c) não sei 
4) Quem se esfria mais rápido, a água ou o óleo? 
(a) água     (b) óleo   (c) não sei 
5) Temperatura é o mesmo que calor? 
(   ) sim, (   ) não, (   ) não sei. 
 
6) O que você entende por Energia? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
7) O que é calor? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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12 ANEXOS 
 
12.1 PESQUISA SOBRE JOVENS DO PROGRAMA DUPLA ESCOLA. 
 
 A pesquisa realizada pela Secretaria de Estado de Educação verificou 
que aproximadamente 97% dos pais não querem que seus filhos parem de 
estudar antes de concluir o Ensino Médio. 15 Apenas 1% dos pais disse que 
estimularia seus filhos a largarem os estudos. (Pesquisa MAPEAR, dez 2011). 
Esses resultados sugerem que a educação é um valor entre pais da rede 
estadual de educação. Informações de outras pesquisas constatam também 
que 77% dos jovens fluminenses entre 15 e 17 anos estuda exclusivamente. É 
o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2008, 
realizada pelo IBGE. Esse percentual é maior, inclusive, que o de outros 
estados, conforme mostra o gráfico abaixo. No Rio de Janeiro, ele vem 
crescendo desde 1998.  

Percentual de Jovens de 15-17 anos que 

  
Percentual de Jovens de 15-17 anos que só estudam 

  

                                                           
15 Disponível em: < http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=1170942>. 
Acesso em: 04 Mar.2012.   
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           Os pais valorizam a permanência dos filhos na escola. Ao mesmo tempo 
percebe-se que os jovens estão cada vez mais permanecendo na escola 
exclusivamente e demandando preparação para o mundo do trabalho. De 
acordo com a pesquisa Mapear, destacou-se o fato de que os jovens querem 
se preparar para o mundo do trabalho.  

           Aproximadamente, 51% dos alunos têm expectativas por cursos de 
formação profissional. Por outro lado, a economia atual passou a exigir dos 
trabalhadores novas habilidades profissionais e os jovens sentem a falta de 
formação profissional no ambiente escolar. É ali, na sala de aula, que eles têm 
interesse em receber formação profissional e desenvolver essas novas 
habilidades. Nesse sentido, a sala de aula é o ambiente ideal para que o aluno 
desenvolva habilidades voltadas para esse novo mercado de trabalho.  

12.2 A PARCERIA DO PROGRAMA DUPLA ESCOLA. 
 
Qual o objetivo da parceria? 
 
         -Ampliar a jornada de estudos oferecendo oportunidades de formação 
profissional para os alunos, com foco em demandas específicas do mercado. 
Quais as atribuições das partes? 
        -As atribuições podem ser negociadas, mas recomenda-se a seguinte 
divisão de responsabilidade:  
 
O compromisso da SEEDUC (Secretaria de Estado de Educação): 
 
• Assumir os custos do corpo docente e administrativo; 
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• Assumir as despesas com: mobiliário escolar; refeitório; equipagem da 
cozinha; merenda escolar; transporte escolar; uniforme escolar; material 
didático; equipagem do laboratório de informática e aquisição de acervo para a 
biblioteca. 
• Assumir os custos com: coleta de lixo; limpeza e asseio das instalações; 
manutenção da infraestrutura das instalações; serviço de segurança predial; 
serviço de segurança patrimonial; fornecimento regular de luz, água e gás; 
instalação e manutenção de linhas de telefônicas; instalação e manutenção dos 
serviços de acesso à Internet; encargos, impostos e taxas que incidam sobre a 
unidade escolar ou suas atividades. 
• Co-responsabilidade por demais ações que venham a ser firmadas.  
O compromisso do Parceiro: 
• Adaptação da infraestrutura para implantação dos cursos técnicos. 
• Aquisição e manutenção de equipamentos para os cursos técnicos. 
• Aquisição de insumos e matérias-primas para laboratórios e/ou aulas de 
disciplinas técnicas. 
• Assumir os custos com professores técnicos. 
• Assumir os custos com consultoria técnica para integrar o currículo da base 
comum ao curso profissionalizante. 
• Arcar com a despesa de formação de professores (base comum + técnicos) 
no currículo integrado. 
• Aquisição de acervo bibliotecário de conteúdo específico ao curso técnico. 
• Ampliação do laboratório de informática e aquisição de softwares de conteúdo 
específico. 
• Assumir as despesas de atividades extracurriculares de conteúdo específico 
ao curso técnico. 
• Co-Responsabilidade por demais ações que venham a ser firmadas. 
Benefício da ação para o aluno: 
• Mais tempo de estudo. 
• Facilidade de ingresso no mercado de trabalho. 
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• Valorização curricular. 
 Benefícios para o parceiro: 
• Mão de obra qualificada e com formação específica. 
• Fortalecimento das potencialidades econômicas da região. 
• Redução dos custos de recrutamento e seleção. 
• Fortalecimento das ações de responsabilidade social e reforço positivo de 
imagem para a empresa. 
 
12.3 O ENSINO MÉDIO E A LEI 9394/96 
 
 O Ensino Médio faz parte da Educação Básica e conforme a Lei 
9394/96 que instituiu a nova LDB de 1996 define, em seu artigo 35, o Ensino 
Médio como etapa final da Educação Básica com duração mínima de três anos 
e tendo como finalidade:  

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no Ensino Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

II. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 
crítico;  

III. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina.    

 
12.4 ARTIGO 36 SOBRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 
NÍVEL MÉDIO 

 
A Lei 11.741, de 2008 reforça o artigo 35 atribuindo ao Ensino Médio a 

base de formação para o aprendizado Técnico Profissional - Da Educação 
Profissional Técnica, pelo artigo 36 – A. 
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Sem prejuízo do disposto na seção IV deste Capítulo, o Ensino Médio, 
atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de 
profissões técnicas. 

Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e, 
facultativamente, a habilitação profissional pode ser desenvolvida nos próprios 
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 
especializadas em educação profissional.  

Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será 
desenvolvida nas seguintes formas: 
I – articulada com o ensino médio; 
II – subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino 
médio. 
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá 
observar: 
I – os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação; 
II – as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; 
III – as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 
pedagógico. 

Conforme prevê o artigo 36-C. A educação profissional técnica de nível 
médio articulado, prevista no inciso I do caput do artigo 36-B desta Lei, será 
desenvolvida de forma (incluído pela Lei 11.741, de 2008): 
I – integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 
fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à 
habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 
efetuando-se matrícula única para cada aluno; 
II – concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo 
ocorrer: 
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais;  
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; 
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c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de 
projeto pedagógico unificado. 
Art. 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível 
médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao 
prosseguimento de estudos na educação superior. 
 
12.5 ÍNDICE DE CURSOS POR EIXO TECNOLÓGICO 
 

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) é uma importante 
referência para a oferta dos cursos técnicos de nível médio nos diferentes 
sistemas de ensino Federal, Estadual/Distrital e Municipal do país.  

A adoção da nomenclatura, a carga horária e o perfil descritivo, 
apresentados no CNCT, possibilitam à instituição de ensino qualificar a oferta 
de seus cursos e ao estudante uma maior aceitação no mercado de trabalho.  

Conforme determina a Resolução nº 03/2008 do CNE, as instituições 
que oferecem cursos experimentais que não estejam presentes neste catálogo 
devem buscar inseri-los, protocolando requerimento no MEC no período de 1 
de agosto a 30 de setembro de cada ano. É importante ressaltar que os cursos 
que não forem inseridos no CNCT em até 3 anos, após o início de sua oferta 
como curso experimental, não devem continuar ofertando novas vagas.  

Todos os anos o Ministério da Educação busca analisar a oferta dos 
cursos técnicos de nível médio no país, bem como as necessidades da 
sociedade contemporânea, a fim de promover constantemente a atualização do 
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos.  

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica, se coloca à disposição da sociedade para receber 
sugestões e críticas, bem como para oferecer orientações sobre a oferta da 
educação profissional (MEC, 2012).  

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio deve ser organizada a 
partir dos treze eixos tecnológicos: Ambiente e Saúde; Controle e Processos 
industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; 
Informação e Comunicação; Infraestrutura; Militar; Produção Alimentícia; 
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Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; 
Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer. 

No caso do Colégio Estadual Valentim Dos Santos Diniz - NATA, é o 
eixo Tecnológico de Produção Alimentícia, e que, conforme o Catálogo 
Nacional é distribui nos seguintes Cursos Técnicos, onde destacamos em 
negrito, as habilitações Profissionais para os alunos do NATA: Técnico em 
Agroindústria; Técnico em Alimentos; Técnico em Apicultura; Técnico em 
Cervejaria; Técnico em Confeitaria; Técnico em Panificação; Técnico em 
Processamento de Pescado e Técnico em Viticultura e enologia. 
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12.6 TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 
 

                                                                                                         
 

 
Eu, Cristiane Jardim Fonseca de Abreu, diretora adjunta do Colégio 

Estadual Comendador Valentim Dos Santos Diniz – NATA, autorizei, para os 
devidos fins, que a pesquisa “A Contribuição do Ensino de Física no Ensino 
Médio Integrado da Escola Técnica de Alimentos (Panificação e Derivados 
de Leite) – NATA”, sob orientação da Profa Dra. Florence Moellmann Cordeiro 
de Farias, como parte dos requisitos para o Curso de Mestrado Profissional em 
Ensino de Ciências da Natureza, da Universidade Federal Fluminense – UFF 
fosse realizada nesta instituição. 

O projeto foi desenvolvido através de visita, entrevistas aos professores 
e questionários aos alunos, com o consentimento desta instituição. 

 O pesquisador se compromete a preservar a imagem e a identidade 
dos participantes, conforme Lei 12.527, seção V, de 18/11/2011, na redação de 
seu trabalho e em materiais futuros que vier a publicar ou apresentar, seguindo 
os princípios éticos de pesquisa. 

 
                                       São Gonçalo,        de                     de 
Diretora Adjunta: 
 

________________________________________ 
(Cristiane Jardim Fonseca de Abreu) 
   
 
 

 
 

 
 

Governo do Estado de Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado de Educação 

  


