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RESUMO 

 

Não é novidade que a maneira atual em que se ensina Física na maioria das 
escolas brasileiras não é capaz de formar cidadãos críticos que consigam 
resolver os problemas que dependam de conhecimentos científicos do mundo 
de hoje. A Física por si só não é capaz de resolver todos os problemas do 
mundo, entretanto quando o contexto histórico e social é acoplado ao ensino 
de Física torna-se possível uma educação capaz de criar um cidadão mais 
crítico e reflexivo. Portanto nessa monografia iremos defender o uso da História 
e Filosofia da Ciência (HFC) como um objeto poderoso para construção do 
conhecimento. Nesse trabalho usamos a periodização histórica como recurso 
didático para analisar a evolução da humanidade e das matrizes energéticas 
dominadas pelo homem. O material foi aplicado a um grupo voluntário de vinte 
e dois alunos de uma escola particular de Niterói; os estudantes estavam 

cursando desde o 9 ano até o 3 ano do Ensino Médio. Ficou comprovado, 
através de respostas dos alunos, que a abordagem CTSA (Ciência-Tecnologia-
Sociedade-Ambiente) com viés histórico, facilita a aprendizagem de conceitos 
físicos, no caso, o de energia e suas diversas formas. 

Palavras-Chave: Energia. Matrizes Energéticas. História e Filosofia da 
Ciência. Ensino de Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

Como era de esperar, la actual forma en que enseñamos Física en la mayoría 

de las escuelas brasileñas no son capaces de formar ciudadanos críticos que 

puedan resolver los problemas que dependen de los conocimientos científicos 

en el mundo de hoy. La física por sí sola no puede resolver todos los 

problemas del mundo, pero cuando el contexto histórico  social se acopla a la 

enseñanza de la física se hace posible una educación capaz de crear un 

ciudadano más crítico y reflexivo. Por lo tanto, en esta monografía vamos a 

defender el uso de la Historia y Filosofía de la Ciencia como un objeto de gran 

alcance para la construcción del conocimiento. En este trabajo se utiliza la 

periodización histórica como recurso didáctico para analizar la evolución de la 

humanidad y la mezcla energética dominada por el hombre.  

El material se aplicó a un grupo de  veintidós alumnos voluntarios de un colegio 

privado de Niterói; los estudiantes fueron matriculados a partir del 9º año de 

escuela primaria hasta el 3º año de escuela secundaria. Se comprobó a través 

de las respuestas de los estudiantes, que el enfoque CTSA (Ciencia-

Tecnología-Sociedad-Medio Ambiente) con sesgo histórico, facilita el 

aprendizaje de  conceptos físicos en el caso de la energía y sus diversas 

formas. 

 
Palabras clave: Energía. Las matrices de energía. Historia y Filosofía de la 
Ciencia. Enseñanza de la Física. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Quando estudamos História temos a oportunidade de compreender 

sistematicamente o quanto o mundo se transforma com o passar do tempo.  

Essa transformação se dá em todos os aspectos, sejam eles sociais, políticos, 

éticos, morais e científicos.  

A maneira que hoje vemos o mundo e o utilizamos não é a mesma 

de anos atrás; a nossa visão e interpretação de mundo foram se transformando 

e junto com essas mudanças nasce à necessidade de discuti-las e ensiná-las. 

E o melhor lugar para que isso aconteça é a escola.  

Bem sabemos que nos últimos 200 anos o mundo passou por muitas 

transformações; desde a primeira revolução industrial foi iniciada uma busca 

quase que incessante por máquinas. Por mais de um século ninguém deu 

grande importância aos impactos que a utilização dessas máquinas trouxeram 

para o planeta. Foi só após a segunda guerra mundial, que o mundo passou a 

ter um olhar mais atento para as questões ambientais. E é em meio a essas 

preocupações que surge no Canadá, EUA e Europa um movimento chamado 

CTS e CTSA. No Brasil esse movimento só chega na década de 70. O 

movimento CTS/CTSA veio para discutir as relações entre Ciência, Tecnologia, 

Sociedade e Ambiente, pois existe uma retroalimentação entre esses.  

A linha de ensino CTS/CTSA tem como público todos os níveis de 

educação desde a básica até os cursos de pós-graduação. E tem por principais 

finalidades a humanização da Ciência, a discussão dos impactos gerados pelos 

avanços tecnológicos tanto na sociedade quanto no meio ambiente, para que 

assim seja possível tomar decisões que contemplem Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. No campo do ensino de Ciências as linhas CTS e CTSA têm 

ganhado forças devidas aos bons resultados que trabalhos nessas áreas vêm 

mostrando. Além disso, há grandes incentivos nos documentos oficiais 

brasileiros para que a formação cidadã seja plena. E não é possível pensar em 

cidadania plena excluindo os conhecimentos científicos e os seus impactos na 

sociedade. Em nosso trabalho iremos explorar a tênue linha que mostra a 

evolução do ser humano e as fontes de energia. Faremos uma viagem desde o 

homem pré - histórico até o homem contemporâneo, verificando quais formas 
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de energia esse homem conhece e quais ele domina e com quais finalidades 

ele as utilizava. Ao estudarmos essa linha do tempo veremos que a cada 

descoberta de domínio de uma matriz energética, eram gerados grandes 

impactos para as nossas sociedades de cada período. E veremos também que 

nenhum período é mais importante que o outro, pois sem o domínio do fogo 

para sobrevivência na Pré–História, não chegaríamos às grandes usinas dos 

dias de hoje. Nosso projeto será dividido de acordo com cada período histórico: 

Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade 

Contemporânea. Iremos analisar cada período para, através do contexto 

histórico, tentar compreender as evoluções energéticas acontecidas naquele 

período. Essa monografia está dividida em sete partes: Introdução (Capítulo 

01), Referencial Teórico (Capítulo 02), Metodologia (Capítulo 03), Resultados 

(Capítulo 04), Considerações Finais (Capítulo 05), Obras citadas (Capítulo 06) 

e Apêndices (Capítulo 07).  

No primeiro capítulo introduzimos a ideia desse trabalho e a sua 

justificativa; no segundo capítulo apresentamos o embasamento teórico com 

obras de grandes nomes como Vygotsky, Driver, Ricardo, Santos, Mortimer 

entre outros. No terceiro capítulo explicamos de maneira detalhada como 

iremos proceder na aplicação do projeto; no quarto iremos mostrar os nossos 

resultados e a avaliação dos alunos que participaram do projeto, no quinto 

fazemos as considerações finais sobre essa monografia; e, finalmente no sexto 

apresentamos as obras citadas nesse trabalho e no sétimo alguns dos 

materiais utilizados. 
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2. O ENSINO DE FÍSICA, A ABORDAGEM CTSA E O VIÉS DA HFC. 

2.1 – O Ensino de Física e as suas finalidades  

Muitas pesquisas vêm sendo desenvolvidas para que seja possível 

oferecer aos educandos uma educação cada vez mais democrática, visando 

atender às especificidades de cada aluno. E essa nova visão faz com que o 

papel do professor seja modificado totalmente, pois a ele é dada uma nova 

tarefa: 

O papel do professor de ciências, mais que organizar o processo pelo 
qual os indivíduos geram significados sobre o mundo natural, é o de 
atuar como mediador entre o conhecimento científico e os 
aprendizes, ajudando-os a conferir sentido pessoal à maneira como 
as asserções do conhecimento são geradas e validadas. (DRIVER, 
1999, p. 33). 

Sabemos que desde a extinção do antigo 2º grau, e com isso o 

surgimento do Ensino Médio, a educação passa a ter uma nova finalidade que 

não é mais a de dar uma formação básica que vise à preparação para a vida 

universitária. Todavia o objetivo agora como podemos ver é uma educação 

muito mais ampla, que visa preparar o aluno para o pleno exercício de sua 

cidadania. “[...] Por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

(BRASIL, 1996, p.1). Não só a LDB garante que a educação deve formar 

cidadãos plenos, mas os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000) norteiam como deve ser essa nova etapa do 

ensino de Física no Brasil. 

[...] Para a formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao 
indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e processos naturais, 
situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza 
como parte da própria natureza em transformação (p. 22). 

Logo, a nova proposta de ensino faz com que todo o processo seja 

modificado para atender os novos objetivos. E cabe a cada componente 

curricular contribuir para essa formação cidadã. É impossível pensar que uma 

pessoa que não tenha os mínimos conhecimentos sobre ciências naturais 

possa exercer PLENAMENTE a sua cidadania. No ensino de Física é 

necessário repensar os conteúdos a serem ensinados, como diz Vianna (1998), 

pois somente modificando e repensando tudo o que havia sendo desenvolvido 

poderemos gerar a interação entre a realidade do aluno e a do professor, 
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construindo assim um diálogo entre esses dois grandes blocos: os 

conhecimentos científicos e os pedagógicos. 

2.2 – A Abordagem CTSA no Ensino de Ciências 

Todos os avanços científico e tecnológico iniciados principalmente 

após a segunda guerra mundial colocaram a Ciência em posição mais 

interligada com as questões políticas e sociais, pois: 

A ciência era vista como uma atividade neutra, de domínio exclusivo 
de um grupo de especialistas, que trabalhava desinteressadamente e 
com autonomia na busca de um conhecimento universal, cujas 
consequências ou usos inadequados não eram de sua 
responsabilidade. A crítica a tais concepções levou a uma filosofia e 
sociologia da ciência que passou a reconhecer as limitações, 
responsabilidades, cumplicidades dos cientistas, enfocando a ciência 
e a tecnologia (C&T) como processos sociais (SANTOS; MORTIMER, 
2001, p. 96). 

Com as modificações sociais que os mesmos trouxeram tornou-se 

imprescindível a busca por uma educação mais democrática, onde a Ciência 

não fosse propriedade de um seleto grupo, mas que a sua compreensão fosse 

exigência da educação desde o século XX, pois a partir do surgimento da 

espécie humana as necessidades do homem e das sociedades que o mesmo 

construiu e constituiu foram se modificando século após século. E foram as 

necessidades humanas, as condições de cada período e o interesse de cada 

sociedade ou civilização que propiciaram o desenvolvimento humano. 

Precisamos ensinar aos alunos que a Ciência é produto da construção 

humana. Atualmente vivemos em um mundo globalizado, extremamente 

dependente de tecnologia (RICARDO, 2007) onde nenhuma ciência sozinha dá 

conta dos grandes problemas a serem resolvidos, assim não é mais possível 

admitir que ciência, tecnologia, sociedade e ambiente não estejam se 

retroalimentando.  

Em seu trabalho, Ricardo (2007) chama a atenção para essa 

explosão tecnológica que o mundo vem sofrendo ao longo dos anos, bem 

como a maneira com que esse avanço vai transformando a sociedade.  

Destaca o fato de que a faixa etária mais afetada por essa transformação 

tecnológica é a dos jovens que praticamente estão o dia todo conectados ao 

uso da tecnologia. E esse contexto em que a sociedade vive ainda é bastante 
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desprezado pela escola que não se utiliza ainda dessa realidade vivenciada, ou 

quando utiliza o faz de maneira meramente exemplificativa. 

O conteúdo científico trabalhado em ambiente escolar precisa estar 

atrelado às suas aplicações no cotidiano para fazer sentido ao entendimento 

pelos alunos. É o que relata Jenkins1 (1994, p. 609 apud PIETROCOLA, 2000, p. 

17): 

O conhecimento [científico] deve ser acomodado ao lado de outros 
conhecimentos, ser encarado como inseparável das conexões social 
e institucional, e deve ser valorizado não tanto em função de 
referências à sua validade universal, mas por sua validade em 
resolver um problema mais à mão. 

No caso especial da temática dessa monografia, ressaltamos que 

desde as revoluções industriais a humanidade vive uma busca incessante por 

energia, pois percebemos que a mesma poderia ser empregada em máquinas 

que realizariam o trabalho antes feito por homens e assim aumentando a 

produção e reduzindo custos, o que era de interesse da burguesia que 

assumira o poder devido à crise enfrentada pelo sistema absolutista. Tornou-se 

interessante procurar dominar a transformação de energia em trabalho. Por 

muitos anos a humanidade simplesmente obtinha energia para suprir a 

demanda que só aumentava, sem se preocupar com os impactos que a 

obtenção e o consumo dessa energia traziam para a sociedade e para o 

planeta. É fato que é impossível imaginar o nosso mundo sem energia elétrica, 

sem o petróleo, etc. Porém, de maneira alguma podemos ignorar os impactos 

que causamos na sociedade e no planeta com a construção de uma 

hidrelétrica, por exemplo. E tais questões devem ser discutidas como defende 

Branco2 (1990 apud BENJAMIN; TEIXEIRA, 2001): 

[...] Discutir a questão energética do ponto de vista ambiental, 
oferecendo ao leitor, de maneira acessível, uma oportunidade de 
conhecer os fatos principais concernentes a necessidade, a utilidade 
e as diversas maneiras de produzir energia, bem como, por outro 
lado, as consequências ambientais de sua produção e uso. Baseada 
nesses dois aspectos de certa forma antagônicos propõe-se uma 
conduta ou uma política de geração e uso da energia calcada 
essencialmente em necessidades reais e possibilidades específicas, 
de acordo com as peculiaridades brasileiras de país tropical e enorme 
espaço territorial (p. 76). 

                                                           
1
JENKINS, R., Pierre Bourdieu, 3 rd ed., London: Routledge, 1994. 

2
 BRANCO, Energia e Meio Ambiente, 6ª edição, São Paulo: Moderna, 1990, p.96. 
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Hoje podemos ter duas grandes certezas: necessidade energética e 

a preocupação com os impactos da obtenção de energia. Precisamos dela, 

pois sem ela a nossa sociedade não se mantém, mas devemos preservar o 

mundo em que vivemos, ou seja, a obtenção de energia, seja como for, é uma 

questão controversa.  

2.3 – A Importância da História da Ciência na sala de aula 

Nada é construído em um espaço atemporal, ou seja, tudo que o 

homem explora e/ou constrói está intimamente ligado com as suas 

necessidades e com demandas dos períodos histórico e social em que ele vive. 

Assim, é necessário construir junto aos alunos a percepção de que toda a 

tecnologia foi sendo gerada e sistematizada, período após período. E uma 

maneira que tem permitido construir essa percepção com alunos é a utilização 

do viés histórico, pois ele é como um grande tecido onde tudo foi sendo 

construído. 

Concordamos com Quintal e Guerra (2009) ao afirmarem que: 

A história das ciências nos apresenta uma visão a respeito da 
natureza da pesquisa e do desenvolvimento científico que não 
costumamos encontrar no estudo didático dos resultados científicos 
(conforme apresentados nos livros-texto de todos os níveis). Os livros 
didáticos enfatizam os resultados aos quais a ciência chegou - as 
teorias e conceitos que aceitamos, as técnicas de análise que 
utilizamos - mas não costumam apresentar alguns outros aspectos da 
ciência. De que modo as teorias e os conceitos se desenvolvem? 
Como os cientistas trabalham? Quais as ideias que não aceitamos 
hoje em dia e que eram aceitas no passado? (p. 22). 

O próprio Conselho Britânico de Currículo Nacional também enfatiza 

que: 

[...] Os estudantes devem desenvolver seu conhecimento e 
entendimento sobre como o pensamento científico mudou através do 
tempo e como a natureza desse pensamento e sua utilização são 
afetados pelos contextos sociais. Morais, espirituais e culturais cujo 
seio se desenvolvem (NCC, 1988, p. 113). 

Ainda em seu artigo, Quintal e Guerra (2009) destacam a 

importância do ensino de ciências com a utilização do processo histórico como 

uma ferramenta que humaniza a ciência e tenta evitar a evasão escolar.  

Outro ponto destacado por Mach (1960) é que analisando o 

processo histórico se torna possível compreender todas as etapas do seu 

desenvolvimento. E compreender todo o processo se faz fundamental, porque 
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percebendo os erros e o processo de sistematização do conhecimento, temos 

abertas as portas para novas descobertas. 

É notório que quando um professor de Física leva em consideração 

o contexto histórico, a sociedade, os valores culturais envolvidos, perguntas do 

tipo: “Para que eu estou estudando isso?” ou “O que isso vai mudar a vida?” 

podem perder o sentido, visto que o estudante está sendo estimulado a refletir 

sobre como se deu a construção da Ciência. Então, por que os professores não 

buscam se utilizar dessa abordagem em sua prática docente? E como Quintal 

e Guerra (2009, p. 5) deixam claro: “Uma prática pedagógica com essa 

abordagem exige do professor conhecimento de história geral, de física, de 

filosofia, de sociologia e também de história da ciência e da tecnologia.” E bem 

sabemos que os professores em sua maioria não possuem esse preparo. 

Também Carvalho e Carnio (2014) destacam que muitos 

professores e estagiários saem extremamente frustrados de suas salas de 

aula, pelo fato de suas atividades não saírem conforme o planejado. Para 

muitos dar aula é uma tarefa fácil e que qualquer pessoa que tenha uma boa 

comunicação pode fazer. Entretanto essa suposição é falha como nos diz 

Giroux (1997), pois o máximo que conseguem realizar é uma repetição de 

conteúdos prontos que aprenderam com outro professor, que por sua vez 

copiou de outro e nessa transmissão o aluno não desenvolve capacidade de 

contestação e/ou de compreensão de mundo. Eles meramente solidificam 

ideias que já estavam enraizadas. É preciso compreender que o mundo 

mudou, que as pessoas são outras, que as necessidades, os anseios, os 

interesses não são mais os mesmos. Logo a sala de aula, o currículo, o 

professor também não podem ser os mesmos. 

2.4 – Vygotsky e um Ensino Significativo 

Não há como pensar em um projeto CTSA sem esbarrar com as 

ideias do grande mestre Vygotsky, pois ao falarmos de CTSA pensamos em 

construir algo que seja significativo para o aluno o que é exatamente o que Lev 

Vygotsky (1991) defende em sua obra “A Formação Social da Mente”, onde ele 

diz que algumas coisas devem ser atendidas para que o conhecimento de fato 

ocorra. Ele garante que a eficácia de um método está no fato de atender às 
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necessidades de cada criança e que esse método aplicado deve levar em 

consideração os meios físico, social e cultural em que os educandos estão 

inseridos. Vygotsky também defende que a prática seja composta por signos e 

estímulos, pois estes facilitam o processo de ensino-aprendizagem. Nesse 

trabalho iremos incentivar muito nossos alunos para que eles interajam entre si, 

que a troca aluno-aluno seja constante, uma vez que esse é um ponto 

importante à aprendizagem que nem sempre tem espaço em uma sala de aula. 

Outro ponto destacado por Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal, ou 

seja, devemos obervar o nosso alunado, saber em qual fase eles estão 

inseridos para que com o nosso auxílio eles consigam resolver problemas que 

agora não são capazes de resolver sozinhos, mas que brevemente serão. 

Sintetizando, um ensino significativo é aquele que sabe quais são as 

potencialidades dos educandos que estão prontas para serem desenvolvidas e 

a melhor maneira para desenvolver essas potencialidades é um ensino que 

tenha significado e que ao mesmo tempo permita a interação aluno – aluno e 

professor - aluno. 
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3 – METODOLOGIA 

3.1 – A Escola 

A escola selecionada para aplicar essa atividade foi o Colégio 

Monsenhor Raeder, localizada na Rua General Castrioto, 212 – Barreto – 

Niterói – RJ. É uma escola privada com 66 anos de tradição. Escolhi esse 

colégio porque foi lá que eu cursei o meu ensino médio e também foi por causa 

de uma professora dessa instituição que decidi cursar a licenciatura em Física. 

Agregado a esses fatos encontrei nela uma possibilidade de aplicar uma 

proposta diferenciada para ensinar Física.   

3.2 – A Proposta da Escola 

O Colégio Monsenhor Raeder é uma escola onde se encontra uma 

boa oportunidade para inovação. A direção da escola está sempre aberta para 

o desenvolvimento de projetos que promovam a aprendizagem. São Projetos 

anuais da escola a Mostra Literária, Mostra de Língua Estrangeira (Festa dos 

Mortos e Halloween), Olimraeder (Olimpíadas Internas) e Mostra Científica. 

Aproveitando a oportunidade da Mostra Científica, que é um dia em que toda a 

escola se reúne em um sábado para que os alunos divulguem projetos que são 

desenvolvidos durante o terceiro trimestre, foi que então me reuni com os 

alunos para expor o projeto que integra esta monografia. 

3.3 – O Projeto 

A proposta dessa monografia é a de promover uma oportunidade 

para que ainda no ambiente escolar os alunos compreendam que Ciência, 

Sociedade, Tecnologia e Ambiente estão se retroalimentando, uma vez que 

são seres humanos que também constituem o ambiente e a sociedade, e que 

suas atitudes modificam e transformam as mesmas. No mundo em que 

vivemos faz-se necessário que o aluno seja levado a refletir que a Ciência é 

produto da construção humana e que essa não é livre de interesses, crenças, 

valores, expectativas e frustrações. E que a Ciência desenvolvida afeta direta 

ou indiretamente toda uma sociedade, por mais que não nos demos conta 

muitas vezes. É inimaginável pensar na nossa sociedade sem as diversas 

formas de energia que hoje conhecemos, dominamos e manuseamos. Bem 
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sabemos que o mundo nem sempre foi assim, mas quanto tempo levou para 

chegar onde estamos? Como tudo começou? Qual a primeira forma de energia 

que o homem começou a manusear? Quais impactos esses manuseios nos 

trouxeram? Quando começamos a descobrir outras formas de energia? 

Quando surgiu a primeira máquina? E a primeira usina? Foram essas 

perguntas que nos motivaram a realizar esse trabalho. 

3.4 – A Organização do Projeto 

O projeto foi organizado seguindo a divisão didática dos períodos 

históricos. Veja o esquema utilizado na Figura 1: 

 

Figura 1: Divisão dos Períodos Históricos. 

Fonte:  https://www.historiafacil.com.br/informacoes/periodizacao-da-historia/   

A escolha dessa divisão foi para que estudássemos as 

características sociais, econômicas, políticas e científicas de cada período. O 

cronograma do projeto encontra-se na tabela 1: 

Tabela 1 – Distribuição cronológica da aplicação do Projeto. 

Encontro Data Tema 

1º Encontro 14/09/2016 A Energia na Pré – História 

2º Encontro 21/09/2016 A Energia na Idade Antiga 

3º Encontro 28/09/2016 A Energia na Idade Média 

4º Encontro 05/10/2016 A Energia na Idade Moderna 

5º Encontro 19/10/2016 A Energia na Idade Contemporânea  

6º Encontro 20/10/2016 As Usinas de Energia 

7º Encontro 26/10/2016 Confecção dos Materiais para Apresentação 

8º Encontro 29/10/2016 Mostra Científica 

9º Encontro 03/11/2016 Encontro na UFF para avaliação do Trabalho 
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A partir do contexto histórico e social passamos a estudar a 

“Ciência” em cada período histórico, se a mesma existisse; verificamos quem 

produzia Ciência e com qual finalidade. Reproduzimos alguns experimentos e 

inventos de época. 

3.5 – Os Alunos e o Projeto 

Foram convidados a trabalhar nesse projeto alunos desde o 9º ano 

do Ensino Fundamental até a 3ª Série do Ensino Médio. Primeiramente 

conversei com dois alunos da 3ª Série, um que deseja cursar a licenciatura em 

Física e outro em História; mostrei toda a proposta para ver se eles comprariam 

a ideia. Eles gostaram e se mostraram bem empolgados. Ressaltei que eles 

não ganhariam nota por realizarem esse trabalho e eles aceitaram. Então 

fomos de sala em sala divulgar nossa proposta, explicamos que o projeto 

aconteceria no contra turno, que não haveria pontuação para os envolvidos e 

que a única recompensa seria o aprendizado. Terminada a divulgação em sala, 

os alunos que desejassem participar do projeto deveriam inscrever seus nomes 

em uma lista que foi passada em sala. Na tabela 2 abaixo temos o quantitativo 

de alunos de cada série inscritos no trabalho: 

Tabela 2: Quantitativo de alunos inicialmente inscritos, por série. 

Série Quantidade de Alunos 

9º Ano 09 

1ª Série 02 

2ª Série 09 

3ª Série 02 

TOTAL 22 

 

3.6 - A distribuição das Atividades 

Os alunos da 3ª Série ficaram responsáveis por liderar o trabalho no 

que dizia respeito à produção de materiais, divisão de tarefas para os demais 

alunos e recolhimento de materiais para confecção dos experimentos. Foram 

experimentos produzidos durante esse projeto: Máquina de Heron, Pau de 

Máquina (Protótipo de um guindaste), Moinho, Roda d’água, Barco a vapor, 

21 



 
 

Motor de Stirling, Motor Eletromagnético, Experimento de Faraday, protótipo de 

Hidrelétrica e de uma termoelétrica usando a placa de Peltier. 

3.7 – Planejamento e Objetivos de cada Encontro (Tabela 3). 

Tabela 3: Objetivos de cada Encontro para desenvolver o Projeto. 

Encontro Objetivos 

1º Apresentar a periodização didática histórica na qual o trabalho será 

situado. Estudar a Pré–História, suas subdivisões e características. 

Compreender a importância da energia térmica, bem como a sua 

obtenção nos períodos da Pré-história e analisar a sua relevância 

para o homem pré–histórico. Nesse encontro usamos uma 

apresentação em Power point como recurso. Essa apresentação foi 

feita pelo aluno Henrique da 3ª série do EM. 

2º Fazer uma análise da Idade Antiga. Compreender o início das 

grandes civilizações (Egito, Grécia, Roma e Mesopotâmia), para 

analisar não só o seu surgimento, mas também observar como as 

formas de energia se fizeram presentes nesse período. Construir a 

Máquina de Heron. Apresentar os instrumentos desenvolvidos para 

construção civil. Comparar as diferenças entre a Idade Antiga e a 

Pré-História. Nesse encontro utilizaremos material em power point 

e passaremos dois vídeos que mostram o funcionamento da 

máquina de Heron. Segue os links dos vídeos: 

  https://www.youtube.com/watch?v=1z3DbBDRrIU  . 

  https://www.youtube.com/watch?v=9472jyG6rMI  . 

3º Analisar o desenvolvimento das civilizações e se o mesmo 

necessitou de um recurso tecnológico. Ver a organização das 

sociedades. Analisar como a energia passava a ser transformada 

para realizar funções antes feitas de maneira braçal. Tais como: O 

moinho e a roda d’água.  Para análise dessas civilizações 

utilizaremos os seguintes vídeos: 

  https://www.youtube.com/watch?v=t7h2d4PXfa4 . 

   https://www.youtube.com/watch?v=fp2jfgWM47k    

E para construção da roda d’água usamos o seguinte vídeo: 

   https://www.youtube.com/watch?v=IL24IrhYNNc    
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4º Compreender as importantes transformações que aconteceram na 

sociedade devido ao Renascimento, às Grandes Navegações e à 

1ª Revolução Industrial. Estudar a crise do absolutismo para assim 

compreender a ascensão da burguesia e os interesses que essa 

tinha. Discutir o interesse pelo comércio e da produção em escala. 

Discutir a grande transformação no pensamento. Estudar e tentar 

entender o funcionamento das máquinas térmicas. Para 

entendermos um pouco sobre o Renascimento e 1ª Revolução 

Industrial desse período usaremos os seguintes vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JyWR0towU_M  . 

  https://www.youtube.com/watch?v=KK5QgBtTpcw    

5º Estudar a 2ª Revolução Industrial. Estudar as máquinas térmicas, 

motores de combustão interna e externa. Construção do Motor de 

Stirling e do barquinho a vapor. Analisar os impactos gerados pela 

inserção das máquinas nas indústrias. Conversar sobre o grande 

aumento pela demanda de energia. Analisar o surgimento das 

primeiras usinas no Brasil e no mundo. A exploração da energia 

elétrica graças aos grandes avanços do Eletromagnetismo. 

Os vídeos utilizados nesse encontro serão: 

Motor de Combustão Interna:  

  https://www.youtube.com/watch?v=emRxXykWB3Y   .  

Barquinho a vapor (Combustão externa): 

 https://www.youtube.com/watch?v=tx5nCfd_Db0    

Motor de Stirling: 

 https://www.youtube.com/watch?v=oYXG0seBV7A  . 

 https://www.youtube.com/watch?v=egNrHP6pMUo  . 

 https://www.youtube.com/watch?v=dHa0GK1N1Lw    

História da energia elétrica no Brasil: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dVtzwDzK20c    
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Encontro Objetivos 

6º Discutir as diferentes formas de obtenção de energia. Analisar os 

impactos e as necessidades das construções dos diferentes tipos 

de usinas (Nuclear, hidrelétrica, termoelétrica e eólica). 

Vídeos usados: 

Funcionamento de uma usina hidrelétrica: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1QDosHWmRcM   

Funcionamento de uma usina termoelétrica: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6qxOaQU6VA0    

Funcionamento de uma usina nuclear: 

 https://www.youtube.com/watch?v=65Nr8A_xt98    

Funcionamento de uma usina eólica: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k    

Impacto da radiação no corpo humano: 

 https://www.youtube.com/watch?v=3DgQE8Hklgk    

7º Organizar de maneira sistemática as apresentações e os materiais 

para a Mostra Científica. Construção da maquete da hidrelétrica e 

acabamento dos materiais que começamos a construir. Confecção 

dos cartazes para montagem da linha do tempo (desde a Pré–

História até os dias atuais). 

8º Apresentar o trabalho que desenvolvemos ao longo dos meses. 

9º Realizar uma avaliação escrita do projeto, pontos positivos, pontos 

negativos e pontos que poderiam ter sido melhores. 
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4.0 – RESULTADOS E SUA ANÁLISE 

Os resultados referem-se às respostas dos alunos a questionários 

escritos, aplicados ao final de cada Encontro. (Apêndice 7). 

4.1 – 1º Encontro 

Nesse encontro participaram dezenove alunos. 

Pergunta 01: Qual (is) forma(s) de energia o homem pré–histórico dominava? 

Todos os alunos mencionaram energia térmica ou fogo. Um aluno mencionou a 

energia química do corpo e outro a energia do Sol. 

Pergunta 02: Você considera importante o domínio dessa (s) forma(s) de 

energia(s) para o homem e a população pré–histórica?  

Os alunos foram unânimes ao dizer que o domínio da energia térmica foi 

importante para o homem pré–histórico. 

Por quê? 

Onze alunos justificaram a sua importância para cozinhar, aquecimento e 

fundição de metais para construção de armas; outros seis alunos relataram a 

importância do domínio do fogo para o surgimento das primeiras sociedades e 

do processo evolutivo do homem; uma aluna destacou que a importância era 

grande, pois era a única forma de energia que o homem dominava; e outra 

aluna falou sobre transformação de energia. 

Pergunta 03: Como o homem fazia para obter essa(s) forma(s) de energia(s)?  

Dezoito alunos relataram que o fogo era obtido por atrito por vezes entre 

pedras e por outras entre gravetos. Dentre os dezoito, sete destacaram que 

não foi em toda a pré–história que o fogo foi obtido assim, pois no princípio da 

mesma o homem só o obtinha através dos raios e uma aluna fugiu 

completamente da pergunta. 

Explique se esse processo dá certo. 
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Somente cinco alunos explicaram o processo. Eles descreveram que as pedras 

e/ou os gravetos eram atritados próximos à palha para que as faíscas caíssem 

sobre elas e assim fosse possível o surgimento do fogo. 

Pergunta 04: Você acha que o fim do nomadismo possibilitou que o homem 

pudesse se desenvolver intelectualmente, socialmente e cientificamente? 

Dezessete alunos disseram que sim. Só uma aluna disse que não. 

Por quê? 

Oito alunos destacaram que a vida em sociedade foi muito importante para o 

homem, pois dessa forma ele poderia perceber as suas necessidades, bem 

como da sua sociedade; outros sete alunos justificaram que com o fim do 

nomadismo o homem pôde ter mais tempo para começar a observar a natureza 

e as suas modificações; outros três destacaram a moradia fixa como 

importante para o desenvolvimento das técnicas; e uma aluna disse que o fim 

do nomadismo não trouxe desenvolvimento para o homem, mas não soube 

explicar o porquê. 

Análise do 1º Encontro: Foi um encontro 

onde pudemos traçar os objetivos e as 

etapas do projeto que viríamos a 

desenvolver. Os alunos compreenderam 

bem a importância do fogo para a 

sobrevivência e para o desenvolvimento 

da espécie humana nesse período tão 

crucial do desenvolvimento humano.  

 

 

Foi possível perceber também a evolução do homem nesse período, pois muito 

do que foi desenvolvido pode parecer hoje muito simples, entretanto para o 

período foram passos gigantescos. É importante destacar a participação do 

aluno Henrique nesse encontro, pois o seminário que o mesmo ministrou sobre 

a parte histórica foi muito enriquecedor. 

Figura 02: Foto da exposição do 
conteúdo e objetivos do primeiro 

Encontro. 

Fonte: Autor 
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4.2 – 2º Encontro 

No segundo encontro participaram dezessete alunos. 

Nesse encontro os alunos responderam um questionário com quatro questões 

e construímos a primeira máquina térmica do mundo (Máquina de Heron). 

Pergunta 01: Qual (is) forma (s) de energia o homem da Idade Antiga 

dominava? 

Dez alunos responderam que as formas de energia dominadas eram potencial 

gravitacional e cinética, seis alunos responderam energia cinética, térmica e 

potencial gravitacional e um aluno respondeu que somente energia térmica. 

Pergunta 02: Para quais finalidades o homem da Idade Antiga utilizava a 

Energia? 

Oito alunos responderam que a energia era utilizada para mover grandes 

pesos que eram utilizados nas construções, outros nove alunos destacaram a 

importância da energia na construção não só na movimentação de coisas 

pesadas, mas também no erguer das mesmas através de protótipos de 

guindastes ainda que rústicos, na construção de aquedutos no transporte de 

água até as termas em Roma e um aluno respondeu que a energia era 

utilizada para sobrevivência. 

Pergunta 03: Em sua opinião houve um grande desenvolvimento do 

Homem Pré–Histórico para o homem da Idade Antiga? 

Os alunos foram unânimes em afirmar que sim. 

Se sim, em quais aspectos o homem evoluiu? 

Onze alunos apontaram que muitas foram as evoluções que o homem realizou, 

tais como: domínio de novas formas de energia, a utilização da transformação 

de energia em “máquinas” primitivas para construção civil e o fato do 

estabelecimento das grandes cidades estados; e seis alunos falaram que a 

evolução se deu pelo fato de agora o homem se preocupar em construir coisas, 

dominar o fogo e a utilização de “guindastes”. 
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Pergunta 04: A utilização das formas de energia que o homem dominava 

até o final da Idade Antiga causava impactos sociais e ambientais? 

Sete alunos disseram que não; seis alunos disseram que sim e quatro alunos 

disseram que não causaram impactos ambientais, mas causaram sim impactos 

sociais. 

Justifique. 

Dentre os sete alunos que responderam não, seis justificaram que como eles 

não utilizavam petróleo e/ou construíram usinas eles não geravam impactos 

ambientais e um não justificou. Analisando as justificativas dos seis que 

disseram sim, verificamos que cinco justificam os impactos sociais com a 

formação das primeiras grandes civilizações e com a construção civil. Eles 

justificaram que as construções não traziam impactos ambientais e um não 

justificou. Já os quatro que falaram que não houve impacto ambiental, 

simplesmente afirmaram isso e se utilizaram das mesmas justificativas do outro 

grupo que disse sim para afirmarem que houve impactos sociais. 

- A Construção da Máquina de Heron: 

As Figuras de 03 a 06 mostram a construção e o funcionamento da 

máquina de Heron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Furação da latinha de 

refrigerante 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 04: Inserção dos canudos 

Fonte: Autor 
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Análise do 2º Encontro: No segundo encontro conversamos sobre os grandes 

avanços da humanidade na transição da Pré–história para a Idade Antiga. Os 

alunos reconheceram a evolução que aconteceu com a formação dos grandes 

impérios, identificaram que o homem na Idade Antiga se utilizava de outras 

formas de energia e não só mais a energia térmica. A construção da máquina 

térmica de Heron foi o ponto alto do encontro. Os alunos se empenharam 

muito, se mostraram bastante motivados e com vontade de trabalhar em 

equipe. Todos ficaram admirados com o funcionamento de uma máquina tão 

simples, mas engenhosa. Quando questionados sobre o funcionamento da 

mesma eles interagiram bastante e conseguiram explicar de maneira bem 

razoável o seu funcionamento. 

4.3 – 3º Encontro 

No terceiro encontro participaram dezoito alunos. 

Pergunta 01: Qual (is) forma(s) de energia o homem da Idade Média 

dominava? 

Nove alunos responderam que as formas de energia dominadas pelo homem 

eram a energia térmica, cinética, potencial gravitacional, eólica e hidráulica. 

Seis alunos responderam cinética e potencial gravitacional e outros três 

responderam que apenas energia cinética e potencial gravitacional. 

 

Figura 05: Aquecimento da latinha 

com água. 

Fonte: Autor 

 

 

Figura 06: Enchendo as latinhas de água 

com a utilização de uma seringa.  

Fonte: Autor 
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Pergunta 02: Para quais finalidades o homem da Idade Média utilizava a 

Energia? 

Treze alunos responderam que a utilização da energia era para moer grãos e 

para movimentar rodas d’água, dentre esses um destacou que a energia não 

era mais somente usada para sobrevivência, mas que o homem começava a 

se utilizar da mesma para conseguir viver melhor. Outros cinco alunos 

mencionaram que além dos fatos já citados pelos outros colegas, eles também 

já possuíam um grande domínio sobre o fogo e esse era utilizado para 

iluminação e culinária e que a transformação de energia também era utilizada 

na construção civil.  

Pergunta 03: Em sua opinião qual a grande diferença entre o homem da Idade 

Antiga para o da Idade Média? 

Sete alunos destacaram que a grande diferença é no domínio da 

transformação de energia; outros sete apontaram para a manipulação de novas 

fontes de energia e a maneira de sua utilização; e ainda mais quatro falaram 

sobre o domínio de novas ferramentas e da utilização da energia cinética. 

Análise do 3º Encontro: Os alunos em sua maioria puderam perceber a 

grande evolução que a humanidade sofreu graças ao fato do homem começar 

a dominar a conversão de energia. E com isso o homem passou a utilizar a 

energia fornecida pela natureza para realização de atividades que outrora eram 

feitas por ele de maneira manual. 

4.4 – 4º Encontro 

Nesse encontro participaram dezoito alunos. 

Pergunta 01: Sabemos que após o Renascimento o mundo passou por muitas 

transformações. Em sua opinião por que o Renascimento teve esse poder de 

modificação? 

Três alunos afirmaram que as modificações se deram devido à ascensão da 

burguesia ao poder, das lideranças do movimento serem formadas por grandes 

intelectuais e pela saturação social em que a sociedade vivia. Doze alunos 

comentaram coisas do tipo: pelo aumento do conhecimento sobre energia e 
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criações de máquinas, pelo fato de acreditarem que poderiam ir além, o 

cansaço de viver com limitações sobre o que se podia ou não fazer, pela 

abertura das mentes, devido à mudança da forma da sociedade pensar e pela 

ruptura com costumes desenvolvidos no sistema feudal; outros três alunos 

falaram que o poder do Renascimento estava no fato da sociedade desejar a 

construção de um mundo melhor e o desejo por novas formas de expressão 

artística. 

Pergunta 02: Quais benefícios a Revolução Industrial trouxe para a 

humanidade? 

Dezessete alunos falaram sobre os importantes avanços tecnológicos, inserção 

de máquinas nas indústrias, aumento da produção, aumento do lucro e o 

interesse de melhorar a qualidade das máquinas para produzir mais, 

consumindo menos. Um aluno não respondeu. 

Quais os prejuízos? 

Quatorze alunos comentaram que a inserção das máquinas aumentou o 

desemprego, reduziu salários, aumentou a exploração dos trabalhadores, 

submeteu os trabalhadores a condições insalubres; e dentre esses quatorze, 

um falou dos impactos ambientais causados por essas máquinas movidas a 

carvão mineral. Três alunos não responderam e um foi totalmente contra o 

pensamento dos demais, afirmando que a inserção das máquinas reduziu a 

exploração de mão de obra feminina e infantil, melhorou o salário e reduziu a 

jornada de trabalho. 

Análise do 4º Encontro: Foi um encontro onde pudemos discutir bastante 

sobre os grandes avanços trazidos pelo Renascimento. Pudemos desvendar 

que o Renascimento não foi simplesmente artístico e histórico, mas ele foi um 

renascimento de uma sociedade de maneira geral, um renascimento na forma 

de pensar e viver. Os alunos perceberam que foram enormes os avanços 

científicos nessa época. Debatemos muito sobre o fato da Ciência estar 

trabalhando para os avanços tecnológicos e que, com a chegada da burguesia 

no poder, isso seria amplamente incentivado, pois produzir muito gastando 

pouco é o desejo de todo comerciante. Destaco que o encontro foi de ótimas 
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discussões e que fiquei impressionado, pois os alunos conseguiram perceber 

nesse encontro que a Ciência não é livre de interesses e não é atemporal.  

4.5 – 5º Encontro 

Nesse encontro participaram 17 alunos.  

Não foi aplicado questionário. Estudamos a 2ª Revolução Industrial. Discutimos 

sobre a diferença entre os motores de combustão interna e externa. Assistimos 

a alguns vídeos sobre: o funcionamento do motor de Diesel, a história da 

eletricidade e a chegada da eletricidade no Brasil. 

4.6 – 6º Encontro 

Nesse encontro participaram dezesseis alunos.  

Começamos o encontro formando uma roda na sala para assistirmos um vídeo 

sobre o experimento de Michael Faraday da indução eletromagnética. Em 

seguida, passamos vídeos curtos falando do funcionamento das usinas: 

Hidroelétrica, Termoelétrica, Nuclear, Eólica e Solar. Assistimos também a um 

vídeo sobre os efeitos biológicos da radiação. E finalmente, vários vídeos do 

motor de Stirling para decidirmos qual deles iríamos fazer. Após assistirmos os 

vídeos começamos um debate sobre prós e contras de cada tipo de usina. As 

conclusões se encontram na tabela 4: 

Tabela 4: Prós e Contras cada tipo de usina tirados da discussão realizada. 

Usina Prós Contras 

Nuclear  - Alta produção 
- Energia limpa 

- Graves consequências em caso de 
acidente  
- Lixo radioativo 

Hidrelétrica - Alta produção 
- Energia limpa 
- Energia barata 

- Degradação da fauna e flora 
- Alagamentos 
- Retirada da população ribeirinha 
- Dependência do regime de chuvas 
- Instalação em locais específicos 

Termoelétrica - Alta produção 
- Fácil instalação  

- Altamente poluente 
- Energia cara 

Eólica - Energia limpa 
- Energia barata 

- Baixa produção 
- Não pode ser instalada em qualquer lugar 

Solar - Energia limpa - Energia cara 
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4.7 – 7º Encontro 

Nesse encontro nos reunimos para confeccionar e dar acabamento a todo o 

material que seria apresentado na Mostra Científica. Seguem abaixo algumas 

imagens desse dia nas Figuras 07 a 09. 

 

 

 

 

 

Figura 07: Planejamento da 

construção da maquete de uma 

hidrelétrica. 

Fonte: Autor 

Figura 08: Construção de um Pau de 

Máquina (guindaste) 

Fonte: Autor 

 

Figura 09: Construção de um 

Pau de Máquina. 

Fonte: Autor 
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4.8 – A Mostra Científica 

A Mostra Científica aconteceu no último sábado de outubro, dia 29. Nela 

expusemos todo o trabalho desenvolvido. Penduramos na parede um mural 

com uma linha do tempo, para que os visitantes pudessem ir desde a Pré–

História até à Idade Contemporânea. E, guiados pelos alunos, tivessem uma 

ideia da evolução da energia ao longo dos séculos. Confira abaixo as fotos da 

Mostra Científica, Figuras de 10 a 17, cuja fonte é o autor desta monografia. 

Alguns Experimentos: 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Figura 11: Barquinho a vapor (Combustão externa). Figura 10: Maquete da Hidrelétrica. 

Figura 12: Linha do tempo. Figura 13: Fogueira. 
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Figura 14: Pau de máquina. Figura 15: Roda d’água e moinho. 

Figura 16:  

- Placa Fotovoltaica. 

- Motor de Indução Eletromagnética. 

- Termoelétrica (Placa de Peltier). 
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Imagens das Apresentações dos Alunos 

 

 

 

Figura 17: fotos das apresentações dos alunos na Mostra Científica. 

Análise da Mostra Científica: A apresentação do projeto na Mostra Científica 

foi um sucesso. Todos os alunos se empenharam bastante e receberam 

elogios da coordenação, direção, dos pais e colegas que visitaram o trabalho. 

Foi uma ótima oportunidade para os alunos praticarem a sua oralidade. 
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4.9 – 9º Encontro 

Nesse encontro participaram sete alunos. 

Pergunta 01: Como você classifica o projeto em que você participou? 

Unanimidade pela resposta: ótimo. 

Pergunta 02: Caso existisse uma nova oportunidade de participar de um 

projeto semelhante você participaria?  

Obtivemos novamente a resposta sim por unanimidade. 

Por quê? 

Seis alunos responderam que participariam para melhorar a aprendizagem. Um 

aluno destacou a parte prática, outro a oportunidade de estudar história e 

ciência juntas e um terceiro que o estudo fica mais prazeroso. 

Pergunta 03: O que você mais gostou no projeto?  

Quatro alunos responderam que o fato de estudar história e física juntas, outros 

dois a oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido e um terceiro sobre 

a confecção dos experimentos. 

Por quê? 

Um aluno respondeu cada uma das seguintes afirmações: “Porque história e 

física são matérias bem diferentes, mas importantes.”; “Explicar coisas para 

outras pessoas.” e “Porque estudar física com história é uma oportunidade que 

não se tem todos os dias.” E quatro alunos não responderam. 

Pergunta 04: O que você achou que poderia ser melhor no projeto? 

Dois alunos não perceberam falhas, outros dois que poderiam ter mais pessoas 

participando, mais outros dois ressaltaram o pouco tempo de duração das 

atividades e um especificou um dos experimentos que não funcionou (O Motor 

de Stirling). 

Por quê? 
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Nenhum aluno respondeu. 

Pergunta 05: Como foi para você estudar ciências da natureza junto com 

história? 

Três disseram que foi algo bem diferente, outros três disseram que foi bom e 

um que as duas matérias se encaixaram.  

Você acredita que estudando as duas juntas, foi mais significativo, mais 

fácil de aprender e compreender os fenômenos e conceitos científicos? 

Quatro responderam que ajudou, outros dois que ajudou a entender mais a 

vida social e um não respondeu. 

Justifique. 

As respostas da pergunta anterior foram misturadas com a justificativa. 

Análise do 9º Encontro: Percebemos que o projeto foi muito bem aceito a 

ponto de que por unanimidade os alunos participariam de algo semelhante em 

outra oportunidade, pois esse tipo de atividade facilita o aprendizado. A 

abordagem histórica também teve boa repercussão para o aprendizado dos 

conceitos físicos. Surpreendente ter sido apontado como falha do projeto o 

pouco tempo de sua duração o que reforça o interesse despertado nos alunos. 

É importante frisar que somente dois alunos desistiram de participar do 

trabalho e a desistência aconteceu do 1º para o 2º encontro. Um terceiro teve 

que parar de participar por ter sido afastado da escola por motivos de saúde. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, mesmo com muitos trabalhos publicados sugerindo as 

mais variadas metodologias e abordagens e a significativa evolução do Ensino 

de Física, sabemos que na esmagadora maioria das escolas, por diversos 

fatores o ensino de Física se reduz ao uso matematizado de fórmulas, em que 

você substitui alguns valores para encontrar outros. Essa é a única “Física” que 

milhões de alunos têm a oportunidade de conhecer. Essa monografia tem por 

objetivo principal reiterar a importância de um professor que perceba o mundo 

à sua volta e compreenda a necessidade de inseri-lo no contexto da sua sala 

de aula. Os alunos de hoje, do século XXI, possuem anseios e desejos 

diferentes dos alunos de vinte anos atrás. Estamos na era da tecnologia e da 

informação, e se estamos onde estamos foi graças a muito trabalho inovador 

desenvolvido por professores pesquisadores que mantêm o desejo de 

conhecer sempre mais. 

Nessa monografia apresentamos uma proposta para ensinar Física 

através do viés histórico. Nosso principal objetivo é o de construir junto aos 

nossos alunos a ideia de que a ciência é produto da construção humana, pois 

só há ciência se existe alguém que trabalha dia após dia, observando, 

medindo, errando, acertando e jamais desistindo. É preciso fazer refletir que 

toda e qualquer construção acontece dentro de um contexto histórico e em uma 

sociedade que é composta por valores, necessidades e crenças que as 

pessoas que fazem ciência têm, e quando a fazem não se esvaziam desta 

gama de crenças que os formam, ou seja, na construção, sistematização ou 

aperfeiçoamento de qualquer coisa colocamos tudo o que acreditamos no que 

fazemos. 

Ao chegar à conclusão deste trabalho percebemos em primeiro lugar o 

quanto crescemos, pois tivemos que aprender mais sobre História, sobre 

assumir que não sabíamos o bastante e a confiar no potencial de nossos 

alunos. Aprendemos que fazer diferente é cansativo, porém é possível e 

extremamente gratificante. Ainda que tenhamos um currículo enrijecido e bem 

extenso, esteja você em uma escola pública ou privada, hoje mais do que 

nunca podemos dizer que fazer a diferença é uma questão de escolha do 

professor, porque por vezes faltam recursos, entretanto mesmo com pouco é 
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possível fazer algo. Foi muito gratificante perceber a evolução dos nossos 

alunos, tanto na compreensão da Física, bem como na evolução em sua 

formação cidadã. Percebemos o quanto cada aluno ampliou a sua percepção 

de mundo. Foi muito bom no final das nossas atividades ouvir nossos alunos 

falando sobre o quanto o trabalho ajudou a complementar o seu conhecimento. 

E que da forma como as atividades foram feitas o ensino e a aprendizagem 

ganharam mais sentido. 

Quando iniciamos esse trabalho tínhamos o desejo de promover uma 

reflexão acerca da evolução da energia e da história da humanidade através de 

uma abordagem CTSA.  Desejávamos mostrar a Física de outra maneira para 

que nossos alunos pudessem perceber que a Física não é uma pura aplicação 

matemática, mas é uma ciência sem a qual não podemos exercer plenamente 

a nossa cidadania, pois somente através da compreensão de muitos 

fenômenos físicos que nos cercam todo o tempo, podemos de fato 

compreender e refletir sobre o contexto em que estamos inseridos. 

Acreditamos que o nosso objetivo foi alcançado, uma vez que ensinamos 

Física com outros recursos. Sempre iniciamos os encontros conversando sobre 

história, sobre a sociedade, as políticas de governo, medidas econômicas, 

necessidades do período e quem fazia ou poderia fazer ciência. Então 

partíamos para tentar compreender como tinha se dado o desenvolvimento 

dessa ou daquela forma de energia. No grupo de alunos que participou desse 

projeto, tínhamos alguns alunos que apresentavam bastante dificuldade em 

Física regularmente, mas que no decorrer desse projeto se saíram muito bem, 

ou seja, constatamos o que já era conhecido. A dificuldade não é a Física, mas 

sim como ela é aplicada e matematizada. 

Enfim, espero que esse trabalho possa contribuir para que algum 

professor ou estudante de licenciatura possa perceber que fazer acontecer um 

ensino mais democrático depende de cada um de nós. Hoje um ensino 

centrado na compreensão do mundo não é um favor feito por um docente, é 

uma necessidade do cenário educacional atual. 
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7 – Apêndices  

 

01) Qual (is) forma (s) de energia o homem da Pré - História dominava? 
 

R: __________________________________________________________________________________. 

 

02)  Você considera importante o domínio dessa (s) forma (s) de energia (s) para o Homem e a 
população pré – histórica? Por quê? 

 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

03)  Como o homem fazia para obter essa (s) forma (s) de energia (s)? Explique se esse 
processo dá certo. 

 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

04)  Você acha que o fim do nomadismo possibilitou que o homem pudesse se desenvolver 
intelectualmente, socialmente e cientificamente? Por quê? 

 

R: ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
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01) Qual (is) forma (s) de energia o homem da Idade Antiga dominava? 
 

R: __________________________________________________________________________________. 

 

02)  Para quais finalidades o homem da Idade Antiga utilizava a Energia? 
 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

03)  Em sua opinião houve um grande desenvolvimento do Homem Pré – Histórico para o Homem da 
Idade Antiga? Se sim, em quais aspectos o homem evoluiu? 

 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

04)  A utilização das formas de energia que o homem dominava até o final da Idade antiga causava 
impactos sociais e ambientais? Justifique. 

 

R: ____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
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01) Quais formas de energia o homem da Idade Média dominava? 
 

R: __________________________________________________________________________________. 

 

02)  Para quais finalidades o homem da Idade Média utilizava a Energia?  
 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

03) Em sua opinião qual a grande diferença entre o homem da Idade Antiga e o da Idade Média? 
 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
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01)  Sabemos que após o Renascimento o mundo passou por muitas transformações. Em sua opinião por 
que o renascimento teve esse pode de modificação? 

 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

02)  Quais benefícios a Revolução Industrial trouxe para humanidade? Quais os prejuízos?  
 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
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01) Como você classifica o projeto em que você participou? 
 

(     ) Ruim    (     ) Regular    (     ) Bom   (     ) Ótimo 

 

02)  Caso existisse uma nova oportunidade de participar de um projeto semelhante você 
participaria? Por quê? 
 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

03) O que você mais gostou no projeto? Por quê? 
 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

04)  O que você acha que poderia ter sido melhor no projeto? Por quê? 
 

R: __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

05)  Como foi para você estudar ciências da natureza junto com história? Você acredita que 
estudando as duas juntas, foi mais significativo, mais fácil de aprender e compreender os fenômenos e 
conceitos científicos? Justifique.  
 

R: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
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