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RESUMO 

 

Nos últimos anos, estudos na área da educação nos têm mostrado que o ensino de física 

nas escolas brasileiras está longe do ideal. Muitos estudiosos têm pensado nesse 

problema e muitas são as razões para que esta situação persista por tanto tempo. Em 

nossa perspectiva, utilizar o cotidiano do estudante para discutir os conteúdos previstos 

nos documentos oficiais é uma ótima forma para reverter esse quadro e tornar o 

processo de ensino-aprendizagem bem-sucedido. É com esse pensamento que 

estruturamos as atividades propostas neste trabalho, consolidadas na vivência do aluno, 

que atua como protagonista desse processo e para quem é direcionado nosso olhar. No 

desenvolvimento das atividades buscamos selecionar temas que propiciem discussões 

sociais relacionadas com os conteúdos de física. Com atividades organizadas dessa 

forma, valorizando a ação e a voz do estudante, procuramos desenvolver o pensamento 

crítico no aluno e formar um cidadão ativo na sociedade, plenamente apto a tomar 

decisões e compreender assuntos relacionados à ciência e tecnologia que envolvem o 

seu cotidiano. Descrevemos detalhadamente quatro propostas de aula construídas com 

essa perspectiva. Duas delas sobre eletricidade, uma de ondas eletromagnéticas e uma 

de dilatação térmica. Sobre este último tema, desenvolvemos uma atividade prática, 

cujas etapas, desde a construção do kit experimental até à execução e análise do 

experimento, foram minuciosamente descritas. Por fim, apresentamos um projeto 

interdisciplinar para ser trabalhado ao longo de um bimestre, desenvolvendo os 

conteúdos de hidrostática e hidrodinâmica. Não tivemos a pretensão de construir um 

manual com aulas prontas para a utilização do professor. Nosso objetivo é mostrar, de 

forma clara, como chegamos às atividades propostas, para que aquele professor que se 

interesse pelo trabalho, tenha a independência para elaborar suas aulas, adequando-as à 

realidade de suas próprias escolas. 

 

 

Palavras-Chave: CTSA, Letramento Científico, Física do Cotidiano, Ensino de Física. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, studies in education have shown us that the physics education in 

Brazilian schools is far from ideal. Many scholars have been thinking about this 

problem and there are many reasons why this situation persists for so long. In our point 

of view, using the everyday life of the student to discuss the contents specified in 

official documents is a good way to reverse this situation. It is with this thought that we 

structured the activities proposed in this paper, emphasizing the role of the students, 

who act as the protagonists of the process of learning and to whom it is directed our 

attention. In our activities we have selected themes that provide social discussions 

related to physics content. With activities organized that way, we seek to form an active 

citizen in society, fully able to make decisions and understand issues related to science 

and technology involving his everyday life. We describe in detail four proposed classes. 

Two of them are about electricity, one is about electromagnetic waves and one is about 

thermal expansion. On this last theme we developed a practical activity, which steps, 

since the construction of the experimental kit to execution and analysis of the 

experiment, were minutely described. Finally, we present an interdisciplinary project to 

be worked over a two month period, developing contents of hydrostatic and 

hydrodynamics. We did not have the intention of building a manual with ready-to- use 

teacher's lessons. Our goal is to show, clearly, how we got to the proposed activities, so 

that teacher who is interested in this work, has the independence to develop his lessons, 

adapting them to the reality of their own schools. 

 

Keywords: STSE, Scientific Literacy, Everyday Physics, Teaching Physics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, estudos na área da educação nos têm mostrado que o ensino 

de física nas escolas brasileiras está longe do ideal. Muitos estudiosos têm pensado 

nesse problema e muitas são as razões para que esta situação persista por tanto tempo. 

Dentre tantos pensamentos e pesquisas, verificamos um ponto de convergência no que 

diz respeito ao espaço que origina o problema: a Escola. 

A escola é um espaço de troca, de ensino-aprendizagem. É onde o aluno se vê 

entre tantos pares. É onde o aluno deveria ter voz, por ser parte de uma maioria e sentir 

que suas decisões, pela primeira vez, podem ter uma importância maior por estar no 

mesmo patamar hierárquico que todos os outros estudantes. É o espaço onde o aluno 

tem acesso às ferramentas que o permitirão tomar tais decisões de forma consciente e 

bem fundamentada. 

Essas ferramentas, essenciais para o convívio em sociedade, são oferecidas aos 

alunos através da socialização com outros estudantes na escola, do direito de se 

expressar, do conhecimento e do respeito às regras da escola, da participação dos 

estudantes em grêmios e através dos conteúdos discutidos em sala de aula.  

Quando o aluno é parte de todos esses processos, ele está exercendo a cidadania 

plena, como descrita por Carvalho (2013, p. 9), que diz que: “Tornou-se costume 

desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O cidadão pleno seria aquele 

que fosse titular dos três direitos.”  

Uma sociedade goza de igualdade social quando todos os cidadãos são titulares 

desses três direitos e a escola é o espaço para discutí-los e exercitá-los. Nesse sentido, o 

conteúdo abordado em sala de aula deve estar relacionado com os assuntos do cotidiano 

do estudante, para que ele tenha a capacidade de compreender e participar ativamente da 

sociedade em que vive.  

O que nos perguntamos é: Isso está claro para os estudantes? 

Nos dias de hoje, ao entrarmos em uma sala de aula no ensino médio, 

constatamos que a maior parte dos estudantes alega que as disciplinas que 

denominamos exatas (matemática, química, física e biologia) são tidas como as mais 

difíceis. Existe um distanciamento entre os alunos e a matéria. É comum ouvir frases do 

tipo “Para que vou usar isso em minha vida?” ou “Qual a importância dessa matéria 

para mim? Não vou ser físico ou matemático!”. 
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É estranho ouvir esse tipo de discurso quando pensamos que o conteúdo dessas 

matérias está presente o tempo todo em nosso dia a dia, e mais, utilizamos o vocabulário 

dessas matérias o tempo todo quando falamos: “A resistência do meu chuveiro 

queimou”, “Nossa! Essa comida está me dando uma azia, preciso de um antiácido”, 

“Caramba, olha os juros destas prestações, estão baixíssimos!”.  

Esses são só alguns exemplos, dentre muitos, que ilustram como o nosso 

cotidiano está repleto de situações que podem ser exploradas em sala de aula, de modo a 

mostrar ao estudante a importância de tais conteúdos em nossas vidas. Mas explorar 

situações do cotidiano pode não ser o suficiente para motivar o estudante. Essa 

abordagem tenta responder a pergunta “por que ensinar isso?” Mas ainda precisamos 

tentar responder “para que aprender isso?”. 

Buscar esse tipo de resposta é uma tarefa árdua e delicada. Com esse tipo de 

pensamento, corremos o risco de acabar transformando o ensino de ciências 

simplesmente em um conjunto de ferramentas para serem utilizadas em nosso cotidiano. 

Essa não é a nossa intenção. Precisamos deixar clara a diferença entre a ciência feita em 

centros de pesquisas (como laboratórios e universidades) e a ciência discutida em sala 

de aula. 

Em sala de aula, queremos discutir qual é a nossa responsabilidade na hora de 

tomar uma decisão que envolva a ciência e qual o impacto da ciência em nossa vida. 

Para tomarmos uma decisão sobre um assunto, precisamos conhecer, pelo menos, o 

mínimo sobre ele. Dessa forma as matérias de ciências têm um papel crucial na 

formação de um cidadão capaz de tomar tais decisões conscientemente. 

Quando participamos de um plebiscito, quando nos posicionamos a favor ou 

contra a votação de um Projeto de Emenda Constitucional (PEC) na Câmara dos 

Deputados ou no Senado, não é necessário ter todo o conhecimento técnico sobre o 

assunto. Não precisamos saber exatamente como funciona cada elemento de uma usina 

hidrelétrica ou nuclear, ou como construir um túnel ou quantos hectares é preciso 

desmatar para tornar viável comercialmente uma plantação de cana. No entanto, 

precisamos ter o conhecimento básico do funcionamento dessas coisas para que 

possamos ouvir criticamente as posições de especialistas e tomar nossas próprias 

decisões. 

O primeiro espaço para discutir esses assuntos deveria ser a escola. Se a escola 

almeja formar um cidadão consciente e capaz de tomar decisões dentro da sociedade em 

que habita, o estudante precisa ser letrado cientificamente, ou seja, conhecer o 
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vocabulário e os conceitos científicos básicos e saber articular os conteúdos escolares 

com a sua vida cotidiana. 

Utilizar o cotidiano do estudante para discutir os conteúdos previstos nos 

documentos oficiais é uma ótima forma para tornar o processo de ensino-aprendizagem 

bem sucedido. Buscar na rotina do estudante oportunidades para construir estratégias de 

ensino que o possibilitem dialogar os conteúdos da escola com o seu dia a dia é a chave 

para mostrar aos estudantes a importância do ensino-aprendizagem de tais conteúdos na 

escola. 

É com esse pensamento que estruturamos nossas atividades com base nos 

conhecimentos do dia a dia do aluno e centradas sempre na ação do estudante. Com 

atividades estruturadas dessa forma, valorizando a ação e a voz do estudante, 

desenvolve-se o pensamento crítico e favorece a construção de um cidadão ativo na 

sociedade, plenamente capaz de tomar decisões e de compreender assuntos relacionados 

à ciência e tecnologia que envolvem o seu cotidiano. 

Não pretendemos construir um manual com aulas prontas para a utilização do 

professor. Nosso objetivo é mostrar, de forma clara, como chegamos às atividades que 

estamos propondo, para que, assim, o professor tenha a independência para elaborar 

suas aulas, adequando-as à realidade de suas próprias escolas. 

Nossa concepção é que a educação é o pontapé inicial para a mudança em 

direção a uma sociedade mais justa e igual. Um cidadão independente e capaz de tomar 

decisões é a peça fundamental para que essa mudança aconteça. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O MOVIMENTO CTSA E ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA / LETRAMENTO 

CIENTÍFICO 

 

 O fim da década de 1940 foi marcado pelo final da segunda guerra mundial. A 

partir de então, a Europa passou por um momento de reestruturação de seus territórios e 

de suas economias. Concomitante a isso, firmaram-se duas grandes potências 

econômicas mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos. Cada uma dessas 

potências representava uma ideologia, e o mundo ficou dividido entre Capitalistas e 

Comunistas. 

O fim da guerra apresentou ao mundo a grande descoberta científica que 

representou a vitória definitiva dos aliados, a bomba atômica. Na década de 1950, tanto 

o bloco capitalista (representado pelos Estados Unidos) quanto o bloco comunista 

(representado pela União Soviética) fizeram questão de deixar claro que possuiam 

bombas atômicas e que já podiam controlar essa tecnologia através dos famosos testes 

nucleares que geraram tantas polêmicas na época. 

Tinha início as tensões entre União Soviética e Estados Unidos, que ficaram 

conhecidas como Guerra Fria, que só terminou com o fim da União Soviética na década 

de 1990. Ainda no fim da década de 1950, os Estados Unidos iniciaram uma corrida 

para a formação de cientistas. SANTOS (2007), ao discutir o papel da educação 

científica, enfatiza a relação entre as propostas curriculares e os contextos sócio-

históricos, quando diz: 

 

No final dos anos de 1950, em plena Guerra Fria, com o lançamento do 

primeiro satélite artificial – o Sputinik –, houve, da parte dos Estados Unidos, 

uma corrida para apressar a formação de cientistas, o que levou à elaboração 

de projetos curriculares com ênfase na vivência do método científico, visando 

desenvolver nos jovens o espírito científico. (SANTOS, 2007, p. 477) 

 

 Tal pensamento fez com que, até a década de 1960, o ensino de ciências tivesse 

como objetivo a formação de novos cientistas. Esse pensamento reforçou o ensino 

tradicional, onde os alunos eram vistos como espaços vazios para se depositar o 

conhecimento. Nessa perspectiva, o conteúdo científico era supervalorizado. 
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No fim da década de 1960, surgiu uma preocupação entre os educadores no que 

diz respeito aos objetivos do ensino de ciências, como também destaca SANTOS 

(2007):  

 

No final da década seguinte, com o agravamento de problemas ambientais, 

começou a surgir uma preocupação dos educadores em ciência por uma 

educação científica que levasse em conta os aspectos sociais relacionados ao 

modelo de desenvolvimento científico e tecnológico. Foi assim que começou 

a surgir em diversos países, no final dos anos de 1970 e no início da década 

seguinte, propostas curriculares para a educação básica com ênfase nas 

interrelações ciência-tecnologia-sociedade (CTS). (SANTOS, 2007, p. 477) 

  

SANTOS (2007) ressalta ainda a utilização da sigla CTSA, que significa 

ciência-tecnologia-sociedade--ambiente, devido à presença de discussões ambientais 

nesses currículos: 

 

Esses currículos apresentavam o conteúdo de ciências da natureza com 

enfoque nas ciências sociais. Tais propostas tinham uma perspectiva 

marcadamente ambientalista, apresentando uma visão crítica ao modelo de 

desenvolvimento; por isso, alguns a identificaram como ciência-tecnologia-

sociedade-ambiente (CTSA). (SANTOS, 2007, p. 477) 

  

Esse enfoque coloca em discussão, nos currículos de ciências, as interrelações 

entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Porém, outros enfoques foram 

aparecendo. Em geral, podemos dividir os enfoques em dois grupos que apresentam 

características fundamentais e que se subdividem em diversos enfoques particulares. 

Mais uma vez, SANTOS (2007) afirma que: 

 

Enquanto alguns autores defendiam a educação para a ação social 

responsável, a partir de uma análise crítica sobre as implicações sociais da 

ciência e da tecnologia, outros passaram a defender a compreensão da 

natureza da atividade científica como aspecto central na educação científica. 

(SANTOS, 2007, p. 478) 

 

Assim, adotando a nomenclatura frequentemente encontrada na literatura, 

designamos os dois grandes enfoques para o ensino de ciências como Alfabetização 

Científica (AC) e Letramento Científico (LC). Esses dois enfoques são baseados em 

compreender o conteúdo científico e em compreender a função social da Ciência. 

 Apesar de aparentemente serem dois enfoques totalmente diferentes, um não 

pode existir em sua plenitude sem o outro. Para se compreender as implicações sociais 
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da Ciência, é preciso conhecer o conteúdo científico. E não faz sentido estudar os 

conteúdos científicos sem discutir as implicações de tal conhecimento em nossa 

sociedade. 

 De acordo com essa classificação, quando dizemos que uma pessoa é 

alfabetizada científicamente, ela tem o conhecimento do conteúdo. Sabe aplicar as 

fórmulas e resolver exercícios, mas tem dificuldade ou não consegue relacionar tal 

conteúdo com a sua realidade.  

Uma pessoa letrada cientificamente é aquela que consegue articular os 

conhecimentos científicos com a sua vida na sociedade e tem o domínio das linguagens 

e ferramentas mentais usadas na Ciência. Com isso, essa pessoa é capaz de tomar uma 

decisão que envolve ciência, tecnologia e sociedade conscientemente. Segundo Santos 

(2007),  

 

[…] o letramento dos cidadãos vai desde o letramento no sentido do 

entendimento de princípios básicos de fenômenos do cotidiano, até a 

capacidade de tomada de decisão em questões relativas à ciência e à 

tecnologia em que estejam diretamente envolvidos, sejam decisões pessoais 

ou de interesse público. (SANTOS, 2007, p. 480) 

 

Assim, se o objetivo da escola é formar um cidadão crítico e atuante na 

sociedade, o foco de sua atenção deve estar na aprendizagem que tenha mais significado 

para o aluno. Nesse caso, o letramento científico deve ser priorizado.                                                                                                                       

 

2.2 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

Sobre o ensino de ciências nos dias de hoje, BORGES (2002, p.294) afirma que 

“Os professores de ciências, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em 

geral acreditam que a melhoria do ensino passa pela introdução de aulas práticas no 

currículo”. Mas devemos ter atenção ao conteúdo e a forma dessas atividades. Apenas 

aplicar fórmulas e provar leis pode não ser tão efetivo. Precisamos pensar em uma 

abordagem que faça sentido para o aluno, de modo que, assim, o novo aprendizado 

tenha significado em sua vida. A articulação do novo conhecimento com o 

conhecimento prévio é conhecido na literatura como aprendizagem significativa. Sobre 

esse tema, VALADARES (2011, p. 36) diz que: 
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[...] um indivíduo aprende significativamente quando consegue relacionar, de 

maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a nova informação com uma 

estrutura de conhecimento específica que faz parte integrante da sua estrutura 

cognitiva prévia. 

 

 

E continua, “[...] nela constam as afirmações e os conceitos que o indivíduo 

previamente aprendeu, mas onde também está plasmada toda a componente afetiva do 

indivíduo e o resultado de todas as suas ações e vivências.(VALADARES, 2011, p.37)” 

É importante destacar que não é somente a inserção de atividades práticas no 

cotidiano da sala de aula que resultará em mudanças significativas. É preciso rever 

como estas atividades estão estruturadas e como vem sendo aplicadas, hoje em dia. 

Segundo BORGES (2002, p.295),  

 

O importante não é a manipulação de objetos e artefatos concretos, e sim o 

envolvimento comprometido com a busca de respostas/soluções bem 

articuladas para as questões colocadas, em atividades que podem ser 

puramente de pensamento. 

  

Tais atividades têm como base ideias construtivistas, ou seja, o aluno é o centro 

do processo de ensino-aprendizagem e sua participação ativa é essencial para que tal 

processo tenha êxito. 

 

2.2.1 A ATUAL ESTRUTURA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS  

            

A primeira pergunta que nos fazemos é: como estruturar as atividades práticas? 

Para tentar responder tal questão se faz nescessário observar a estrutura das atividades 

praticadas em sala de aula hoje em dia. Qual o objetivo de tais atividades? Sobre isso 

BORGES (2002, p.298) diz,  

 

[…] o professor trabalha quase sempre com objetivos de ensino pouco claros 

e implícitos, confiando em sua experiência anterior com cursos similares. 
Com isso, os estudantes não percebem outros propósitos para as atividades 

práticas que não os de verificar e comprovar fatos e leis científicas.  

 

 Sobre a forma como as atividades práticas mais tradicionais estão estruturadas 

atualmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) 

(BRASIL, 2002) também orientam que tais atividades precisam ser revistas “As 

abordagens mais tradicionais precisariam, portanto, ser revistas, evitando “experiências” 
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que se reduzem à execução de uma lista de procedimentos previamente fixados, cujo 

sentido nem sempre fica claro para o aluno.” (BRASIL, 2002, p. 38) 

É preciso pensar no que é melhor, atividades práticas que não tem significado 

para os alunos e muitas vezes se mostram ineficazes ou não fazer atividade prática 

alguma. Muitos professores argumentam que a falta de atividades práticas nas salas de 

aula das escolas brasileiras é devido à dificuldade de adquirir materiais para utilizar em 

tais atividades. Entretanto, muitas atividades podem ser desenvolvidas com materiais 

que não requerem grandes recursos, como BORGES (2002, p.294) apropriadamente diz:  

 

É um equívoco corriqueiro confundir atividades práticas com a necessidade 

de um ambiente com equipamentos especiais para a realização de trabalhos 

experimentais, uma vez que podem ser desenvolvidas em qualquer sala de 

aula, sem a necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados.  

 

 

 Existem hoje, no Brasil, inúmeros sites com propostas de atividades e 

experimentos de baixo custo, como o http://www.cienciamao.usp.br/index.php e 

http://cmais.com.br/x-tudo/arquivo/listadeexperiencias.htm, entre outros. Atividades 

práticas em sala de aula dependem muito da dedicação do professor, embora a estrutura 

oferecida pela escola possa definitivamente melhorar a qualidade da atividade proposta. 

 

2.2.2 LABORATÓRIO TRADICIONAL 

 

 Podemos ser levados a pensar que as atividades práticas não são tão efetivas 

como gostaríamos que fossem em nossas escolas, devido à tradição experimental não 

ser tão difundida entre nós, porém BORGES (2002, p.295) esclarece que: 

 

[…] mesmo nos países onde a tradição de ensino experimental está bem 

sedimentada, a função que o laboratório pode, e deve ter, bem como a sua 

eficácia em promover as aprendizagens desejadas, têm sido objeto de 

questionamentos, o que contribui para manter a discussão sobre a questão há 

alguns anos.  

 

  Para compreender melhor esta situação é preciso analisar a estrutura de tais 

atividades e quais são os seus objetivos. 

http://www.cienciamao.usp.br/index.php
http://cmais.com.br/x-tudo/arquivo/listadeexperiencias.htm
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 De acordo com TAMIR
1
 (1991, apud BORGES, 2002, p.296) “No que é 

denominado laboratório tradicional, o aluno realiza atividades práticas, envolvendo 

observações e medidas, acerca de fenômenos previamente determinados pelo professor”

 Tais atividades têm seus méritos, como os destacados por BORGES (2002, 

p.296), 

 

Não se pode deixar de reconhecer alguns méritos nesse tipo de atividade: por 

exemplo, a recomendação de se trabalhar em pequenos grupos, o que 

possibilita a cada aluno a oportunidade de interagir com as montagens e 

instrumentos específicos, enquanto divide responsabilidades e idéias sobre o 

que devem fazer e como fazê-lo. 

 

 

 Em atividades estruturadas dessa forma, o papel do aluno é secundário. As 

práticas normalmente se resumem a coletar dados e fazer cálculos sem muita discussão, 

transformando o laboratório em uma atividade massante e muitas vezes entediante. 

Essas características contribuem para que a atividade não seja tão eficaz.  

 Percebemos que essas atividades muitas vezes têm como base, concepções da 

Ciência há muito superadas, como a concepção de que o desenvolvimento da Ciência se 

dá de forma acumulativa e gradual. Sobre o desenvolvimento científico da forma como 

descrito anteriormente, KUHN (1962) diz que:  

 

Os historiadores da ciência, gradualmente e muitas vezes sem se aperceberem 

completamente de que o estavam fazendo, começaram a se colocar novas 

espécies de questões e a traçar linhas diferentes, frequentemente não 

cumulativas, de desenvolvimento para as ciências. 

 

 

 Dessa forma nos perguntamos, o laboratório então deve ser excluído do 

currículo escolar? A resposta é NÃO. O que devemos fazer é analisar os objetivos de 

tais atividades e tentar formular uma nova estrutura para as atividades práticas dentro da 

sala de aula que favoreça a participação ativa do aluno. 

 

2.2.3 OBJETIVOS DO LABORATÓRIO TRADICIONAL 

  

 De acordo com BORGES (2002), as atividades experimentais tradicionais, ou 

laboratório tradicional, normalmente tem os seguintes objetivos: Verificar 

                                                           
1
 TAMIR, P. Training teachers to teach effectively in the laboratory.Science Education, v. 73, p.59-70, 

1989. 
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experimentalmente uma lei científica já conhecida, ensinar o método científico e ensinar 

habilidades práticas. Vamos analisar uma a uma. 

 Verificar experimentalmente uma lei científica 

 

 Esse objetivo é enganoso, uma vez que o resultado é garantido pela construção 

correta do experimento. Já se sabe a lei a ser comprovada, de modo que, se no meio do 

experimento os números começam a dar errado, o estudante é tentado a arrumar os 

números para que dê certo.  

 Quando experimentos com esse objetivo dão errado, os professores tendem a 

abandoná-los. Ao tomar essa atitude, os professores acabam deixando de lado uma 

ótima oportunidade de aprendizagem, uma vez que discutir as razões por trás da “falha” 

no experimento pode ser extremamente proveitoso. 

 

 Ensinar “o” método científico 

 

 Algumas vezes o professor pode estar interessado em discutir com o aluno o 

método científico, sob a justificativa de ensinar como os cientístas fazem descobertas. 

Esse objetivo é muito falho, uma vez que tal método não existe e mais, o objetivo de 

trabalho de um cientista não pode ser comparado ao objetivo de uma prática escolar. 

 Um cientista se prepara anos para realizar uma experiência. Ele estuda um 

determinado assunto a fundo e desenvolve seu aparato experimental, com base em anos 

de experiência e estudo. O laboratório escolar está longe de ter os mesmos objetivos. 

 É importante que o estudante entenda como são testadas as teorias e como 

funciona o trabalho de um cientísta, e é mais importante ainda que o professor deixe 

clara a diferença entre o trabalho de um cientísta e a atividade que está sendo realizada 

em sala de aula. 

 

 Ensinar habilidades práticas 

 

 Dentro de cada laboratório existe um conjunto de habilidades e técnicas que 

formam uma base experiencial sobre a qual os estudantes podem construir um sistema 

de noções que lhes permitam se relacionar melhor com os objetos tecnológicos do 

cotidiano. 
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 Além delas, existem as chamadas técnicas de investigação. São ferramentas 

poderosas na construção do caráter crítico e questionador do aluno. Como por exemplo, 

repetir diversas vezes um experimento para aumentar o grau de confiabilidade dos 

resultados. 

 Esse objetivo é muito importante na formação do estudante, mas ele não está 

necessariamente relacionado a uma atividade prática. Essas idéias podem ser discutidas 

de outras formas dentro do ambiente escolar. Uma atividade que envolva a resolução de 

um problema que surge no dia a dia do aluno, por exemplo, pode fazê-lo pensar e 

articular técnicas que o conduzam à solução procurada. 

 

2.2.4 PRÁTICAS INVESTIGATIVAS 

 

 Com essas idéias em mente, buscamos uma alternativa ao laboratório 

tradicional. Uma opção viável poderia ser as práticas investigativas, (BORGES, 2002), 

com ênfase nas situações do cotidiano do estudante, em que ele tem contato com 

tecnologias que se baseiam em princípios físicos estudados na escola. 

 Sobre experimentos e ações que envolvem a tecnologia do cotidiano, os PCN+ 

(BRASIL, 2002, p. 84) orientam, 

 

Experimentar pode significar observar situações e fenômenos a seu alcance, 

em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais como 

chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos e outros objetos simples, 

como projetores ou dispositivos óptico-mecânicos. Pode também envolver 

desafios, estimando, quantificando ou buscando soluções para problemas 

reais. 

 

 No laboratório de caráter investigativo, o estudante participa do processo de 

construção da própria atividade, desde a detecção do problema a ser investigado até a 

análise de dados e conclusões. Segundo Borges (2002, p. 303), essa prática  

 

[..] consiste em estruturar as atividades de laboratório como investigações ou 

problemas práticos mais abertos, que os alunos devem resolver sem a direção 

imposta por um roteiro fortemente estruturado ou por instruções verbais do 

professor.  

  

Estas atividades, bem diferentes das praticadas no laboratório tradicional, podem 

não ser proveitosas quando aplicadas em turmas que não estão familiarizadas com essa 
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abordagem. Assim, TAMIR (1991, apud BORGES, 2002) propõe dividir as atividades 

em 4 categorias. 

Uma atividade de nível 0 (zero) apresenta o problema, uma possível solução e o 

procedimento a ser seguido, ficando a cargo do estudante coletar dados e confirmar ou 

não as conclusões. Tais atividades são as mais próximas do que se denomina um 

problema fechado. Uma atividade de nível 1 apresenta o problema e o procedimento, 

deixando para o estudante coletar os dados e obter as conclusões. Em uma atividade de 

nível 2 apenas a situação-problema é apresentada, ficando a cargo do estudante decidir 

os dados a coletar, fazer as medições requeridas e obter as conclusões a partir deles. 

Numa atividade de nível 3, o estudante realiza todo o processo, desde identificar a 

situação-problema até obter as conclusões. A tabela 1 mostra os níveis das atividades e 

como as classificamos de acordo com o que é dado e o que fica em aberto. 

                                              Tabela 1: Níveis de investigação das atividades experimentais. 

 

Pesquisas mostram que, para se tirar maior proveito de tais atividades, é preciso 

começar com atividades de nível 1 e ir gradativamente mudando de nível. Esse tipo de 

abordagem exige muito do professor, pois é preciso que o mesmo não interfira 

diretamente e, ao mesmo tempo, consiga mediar a participação do aluno. Por esse 

motivo, recomenda-se que o professor trabalhe com grupos pequenos, mesmo que o 

número de grupos seja grande. Tal dificuldade já era esperada, pois aprender e ensinar a 

pensar criticamente é uma tarefa árdua e requer tempo. 

 Como exemplo ilustrativo, apresentamos um problema proposto por BORGES 

(2002, p. 307). 

 

Nível de 

Investigação 
Problemas Procedimentos Conclusões 

Nível 0 Dados Dados Dadas 

Nível 1 Dados Dados Em aberto 

Nível 2 Dados Em aberto Em aberto 

Nível 3 Em aberto Em aberto Em aberto 
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Neste exemplo temos uma proposta que pode ser classificada como de nível 2. O 

problema foi dado ao estudante, mas o procedimento e as conclusões ficam em aberto. 

Desse modo, o estudante fica livre para desenvolver uma forma de resolver o problema. 

O professor deve agir como mediador entre o estudante e o experimento. Essa mediação 

deve ser feita com cuidado. É preciso estudar o problema com antecedência para que as 

perguntas feitas aos alunos direcionem a atividade sem entregar a solução do problema. 

O laboratório com caráter investigativo é uma proposta de reestruturação do 

laboratório didático tradicional. A busca pela renovação deve ser constante no dia a dia 

escolar. Essa nova maneira de trabalhar com experimentos em sala de aula coloca o 

estudante no centro da ação. Assim, a construção do conhecimento é vista por outra 

perspectiva. Agora o estudante não é mais um objeto onde o professor deposita o 

conhecimento, que é estruturado de forma linear e coerente seguindo uma linha 

crescente de dificuldade. No laboratório com caráter investigativo, o estudante é o 

principal agente da construção do conhecimento que não é construído de forma linear, 

mas sim através do erro e da reformulação dos problemas, de forma cíclica.  

Essa concepção é uma das bases do construtivismo, como destaca BORGES 

(2002, p. 303): 

Uma dessas recomendações, a qual exprime a idéia básica das concepções 

contrutivistas - a de que o aluno constrói seu próprio conhecimento através da 

ação – é a de que os processos educacionais devem respeitar e favorecer a 

atividade do estudante, e que esta deve ser o centro do processo de 

aprendizagem.  
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 O construtivismo é uma teoria sobre aprendizagem, ensino e filosofia da 

educação. Essa teoria defende que o estudante constrói o seu conhecimento em cima de 

conhecimentos prévios, anteriores à escola, como SCHEIN e COELHO (2006) 

afirmam: 

 

o aluno passa a ser o centro, o sujeito e o professor, o orientador, e é este 

último quem propicia ao aluno ser o sujeito e o centro do processo ensino-

aprendizagem. O professor deixa de ser o único detentor do conhecimento e 

passa a ser um pesquisador e orientador junto a seu aluno. (SCHEIN; 

COELHO, 2006, p.70) 

 

Em contraste com as teorias tradicionais que defendem a construção do 

conhecimento como algo acumulativo, o construtivismo entende que o conhecimento é 

construído através do diálogo do novo conhecimento com o conhecimento prévio de 

quem está aprendendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3. PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

 

 Na tentativa de renovar a prática docente nas escolas públicas, buscamos uma 

alternativa às aulas tradicionais que privilegiam a memorização e resumem o ensino de 

Física a uma ciência que organiza um aglomerado de fórmulas e as aplicam em 

problemas irreais. 

 Nossa proposta é buscar no cotidiano do estudante situações que nos permitam 

discutir Física de forma contextualizada. Em nossa concepção, essa abordagem faz mais 

sentido e favorece o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

 

3.1 OS CONTEÚDOS ESCOLARES E AS SITUAÇÕES DO COTIDIANO 

 

Para elencar situações do cotidiano que envolvem os conceitos de física a serem 

discutidos em sala de aula, precisamos definir quais conteúdos pretendemos abordar. 

Para referenciar essa escolha, recorremos inicialmente ao Currículo Mínimo do Estado 

do Rio de Janeiro (2013).  

Não pretendemos aqui discutir os méritos ou deméritos de tal documento. Nossa 

intenção é buscar um parâmetro oficial para justificar o tratamento dos conteúdos que 

selecionamos. Entendemos que é extremamente relevante fazer a discussão crítica de 

um documento com tamanha importância, mas esse debate foge do objetivo de nosso 

trabalho. 

O Currículo Mínimo é um documento elaborado pela Secretaria de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro para servir como referência a todas as escolas estaduais do Rio 

de Janeiro, apresentando as competências e habilidades que devem estar nos planos de 

curso e nas aulas.  

A elaboração desse documento fundamentou-se na compreensão de que as 

escolas públicas estão inseridas em realidades diferentes mas que, apesar disso, é 

preciso que exista um mínimo a ser alcançado em todas as escolas, como diz o próprio 

documento: 

 

O Currículo Mínimo visa estabelecer harmonia em uma rede de ensino 

múltipla e diversa, uma vez que propõe um ponto de partida mínimo - que 

precisa ainda ser elaborado e preenchido em cada escola, por cada professor, 

com aquilo que lhe é específico, peculiar ou lhe for apropriado. (RIO DE 

JANEIRO, 2013, p.2) 

 



26 
 

Existe, então, um espaço do currículo a ser preenchido pelo professor, de acordo 

com a realidade em que a escola está inserida. É nesse espaço que vamos, na maior 

parte das vezes, introduzir nossas propostas, neste trabalho. 

Compreendendo que cada escola possui suas peculiaridades, buscamos situações 

que estão presentes no dia a dia da maioria dos estudantes da rede pública do Rio de 

Janeiro e tentamos relacionar tais situações com os conteúdos estabelecidos pelo 

Currículo Mínimo. 

 

3.2 “OLHARES” PARA O COTIDIANO 

 

3.2.1 ELETRICIDADE 

 

As primeiras atividades propostas estão relacionadas com o conteúdo de 

eletricidade, recomendado pelo Currículo Mínimo para ser discutido no 1º bimestre do 

3° ano do Ensino Médio. Destacamos, abaixo, algumas habilidades e competências 

sobre esse tema, sugeridas nesse documento. 

 

Reconhecer, utilizar, interpretar e propor modelos explicativos para fenômenos 

naturais ou sistemas tecnológicos. 

Compreender o funcionamento de diferentes geradores e motores elétricos para 

explicar a produção de energia elétrica. E utilizar esses elementos na discussão 

dos problemas associados desde transmissão de energia até sua utilização 

residencial. 

Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. 

Compreender os conceitos de corrente, resistência e diferença de potencial 

elétrico. 

Consultar, analisar e interpretar textos e símbolos referentes a representações 

técnicas. 

Relacionar informações para compreender manuais de instalação elétrica ou 

dimensionar o consumo de energia elétrica/residência, sobretudo seus aspectos 

sociais, econômicos, culturais e ambientais.  
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Além de possibilitar a articulação das habilidades e competências citadas acima, 

pretendemos proporcionar discussões críticas que envolvam assuntos relacionados a 

problemas sociais, que fazem parte do cotidiano do estudante da rede pública do Rio de 

Janeiro. 

 

a) AULA 1: O‘GATO’ NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

1- Introdução: 

 

O “gato” de energia elétrica é uma instalação clandestina na rede elétrica 

regular. Existem mais de uma razão para a existência do “gato”.  Em geral, este artifício 

é empregado por quem quer utilizar um aparelho elétrico que gasta bastante energia e 

não esteja disposto a pagar por tal consumo. Dessa forma, o indivíduo recorre ao “gato” 

para não pagar o preço devido. 

Há também aqueles que se estabelecem em regiões irregulares ou de posse para 

as quais as companhias elétricas não fornecem energia regularmente.  

Existe também outra situação bastante comum no Rio de Janeiro. Localidades 

que estão sob o controle de poderes paralelos ao do Estado. Nessas regiões, por motivos 

de segurança ou simplesmente abandono, as empresas responsáveis pelo fornecimento 

de energia e pela manutenção das redes elétricas deixam de acessar essas localidades ou 

têm seu acesso limitado. Nesse caso, muitos moradores recorrem ao “gato”. 

Essas instalações irregulares normalmente não são feitas por especialistas e, na 

maioria das vezes, não são bem planejadas. A falta de planejamento faz com que as 

instalações nos postes se transformem num emaranhado de fios que podem ocasionar 

incêndios e apagões. 

Tendo em vista a recorrência de tais situações em diversas regiões do Estado do 

Rio de Janeiro, propomos uma atividade que busca trazer discussões sociais acerca do 

“gato”, contrapondo a responsabilidade do cidadão e a responsabilidade do Estado nessa 

questão. Além disso, apresentamos o conceito básico do “gato”, que é uma ligação em 

paralelo na rede regular. Uma descrição detalhada desta atividade se encontra no item 

6.1.1 do apêndice.  

 

2- Sugestões de atividades 
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Propomos inicialmente uma discussão do conteúdo de circuitos e associação de 

resistores, de forma contextualizada, fazendo uso de uma problematização que envolve 

as questões sociais mencionadas anteriormente. 

Como problematização, utilizamos uma reportagem sobre o “gato”, cujo título é 

“Furto de energia na rede da Light chega a 72% em favelas com milícia e tráfico”
2
. A 

matéria informa que nas favelas com milícia e tráfico a cada 100 KW fornecidos, 72 

KW são furtados. 

Com essa problematização, colocamos em discussão não só os conceitos 

científicos do “gato”, de energia e eletricidade, mas também iniciamos um debate sobre 

as responsabilidades sociais. Ao longo da aula, fomentamos a discussão sobre as 

responsabilidades e deveres do cidadão e do Estado e, com isso, pretendemos 

proporcionar ao estudante um espaço em que ele pode associar o conteúdo escolar com 

as questões sociais importantes do seu dia a dia. 

A partir da problematização e da abordagem dos conteúdos de Física, sugerimos 

a realização de diversas atividades. Em uma delas, o estudante deverá pensar em como 

explicar o “gato” e em como esse dispositivo pode provocar um incêndio. O que se 

pretende nesta atividade é que o estudante perceba que uma rede repleta de “gatos” pode 

se sobrecarregar com o aumento da corrente, provocando o aquecimento e derretimento 

dos fios, causando curtos circuitos. 

Em nossa perspectiva, essa atividade pode ser considerada de nível 1. Damos ao 

estudante o problema e uma indicação de qual procedimento pode ser tomado para 

resolvê-lo. Mas isso é feito de forma a permitir que o próprio estudante selecione os 

dados necessários e chegue às conclusões. 

Essa mesma atividade pode propiciar a discussão de assuntos associados à 

química, como: Qual a diferença entre um incêndio em uma rede elétrica e um incêndio 

em uma floresta ou em uma sala de aula, que foi originado por outra fonte de calor que 

não a rede elétrica? Por que existem diversos tipos de extintores de incêndio no colégio 

e qual a função de cada um deles?  

Além disso, o professor pode dialogar com a geografia, ao comentar a relação 

entre a grande densidade demográfica em determinadas regiões (como as comunidades 

do Rio de Janeiro, por exemplo) e a sobrecarga de redes elétricas. Ou até mesmo com a 

história, através de questionamentos como: Quais foram as condições e os eventos no 

                                                           
2
 Disponível em:< http://extra.globo.com/casos-de-policia/furto-de-energia-na-rede-da-light-chega-

72-em-favelas-com-milicia-trafico-7277076.html> Acesso em: 28  novembro 2013.   

http://extra.globo.com/casos-de-policia/furto-de-energia-na-rede-da-light-chega-72-em-favelas-com-milicia-trafico-7277076.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/furto-de-energia-na-rede-da-light-chega-72-em-favelas-com-milicia-trafico-7277076.html
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fim do século XIX e no início do século XX que podem ter contribuído para a formação 

das comunidades do Rio de Janeiro? Quais os reflexos disso em nossa sociedade atual?  

 Como uma atividade investigativa, o professor pode propor uma pesquisa em 

que os alunos devem descobrir e registrar as origens das comunidades locais: favelas, 

ruas, bairros e até mesmo a cidade em que moram, procurando destacar as 

consequências decorrentes da desordem urbana, especialmente no que se refere ao 

fornecimento de energia elétrica. 

Essas são algumas possibilidades que podem ser exploradas pelo professor, de 

acordo com as especificidades da escola e de sua relação com os estudantes. Nossa 

proposta está formatada para uma aula de circuitos somente, mas deixando margem para 

debates mais amplos. 

 

3- Motivação: 

 

Em uma comunidade do Rio de Janeiro, conhecida como Rocinha, a origem do 

“gato” é bastante 
3
interessante. Existia um comerciante que tinha posse de muitas casas 

conhecido como Zé do Queijo. Porém, não havia fornecimento de energia elétrica para 

nenhuma casa dessa comunidade. A empresa de fornecimento de energia elétrica não 

providenciou o fornecimento de forma regular, mas forneceu energia para esse 

comerciante e o “autorizou” a distribuí-la pela comunidade. 

 A empresa cobrava do comerciante uma determinada quantia e ele cobrava uma 

taxa de cada morador e levava os fios até suas casas. Quem não pagava tinha seus fios 

cortados. Em função disso, ficou comum a expressão “cortaram minha luz”.  

Conforme a Rocinha foi crescendo, o comerciante começou a perder o controle 

do fornecimento, na medida em que as pessoas, que não tinham luz, iam fazendo 

ligações nas redes dos vizinhos, já que não existiam postes. Os fios eram presos nas 

madeiras dos telhados dos barracos, que serviam como postes improvisados.  

A evolução dessa situação, acrescida pela presença do tráfico e da milícia, e 

pelas necessidades do mundo moderno, culminaram na situação atual, abordada na 

matéria que utilizamos na problematização.  

 

 

                                                           
3
 Essas informações foram tiradas de uma entrevista realizada pelo autor da monografia com um líder 

comunitário e morador da Rocinha, Antônio Xaolin, em novembro de 2013. 
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b) AULA 2: O QUE SE ESCONDE NO INTERIOR DE UM CHUVEIRO 

ELÉTRICO? 

 

Exploramos aqui outra proposta, também envolvendo eletricidade. Nessa 

atividade, buscamos trazer para a sala de aula uma abordagem prática com caráter 

investigativo. O conteúdo que propomos discutir é a lei de Ohm e suas implicações 

dentro de casa. 

A atividade consiste em propor aos alunos que desmontem um chuveiro elétrico 

e tentem identificar seus componentes. Em seguida, os alunos devem formular modelos 

explicativos para o funcionamento do chuveiro. 

Ao fim da atividade, sugerimos um problema que simula uma situação real, 

envolvendo o confronto entre os conhecimentos científicos discutidos em sala de aula e 

a opinião de um técnico especializado, na hora de trocar um chuveiro dentro de casa. 

Essa é uma atividade de nível 2, uma vez que o problema é dado, mas os procedimentos 

e as conclusões estão em aberto. 

Com esse tipo de atividade, buscamos não só explorar a capacidade investigativa 

de cada estudante tentando desenvolver suas habilidades de leitura e interpretação de 

tabelas e informações técnicas, mas também sua capacidade crítica e argumentativa na 

hora de defender sua posição, baseada em argumentos científicos, acerca de um assunto 

que afeta diretamente sua vida.Uma descrição detalhada desta atividade se encontra no 

item 6.1.2 do apêndice.  

  

c) AULA 3: BLINDAGEM ELETROSTÁTICA 

 

1- Introdução 

 

A tecnologia está cada dia mais presente em nosso cotidiano e estamos cada vez 

mais dependentes dessas tecnologias. Uma das áreas da Física que apresenta mais 

aplicações em nosso dia a dia é o eletromagnetismo. O motor elétrico revolucionou a 

forma de como vivemos hoje. A energia elétrica residencial modificou radicalmente 

nossas condições de saúde, alimentação e entretenimento. Hoje estamos vivendo uma 

revolução tecnológica que tem origens no eletromagnetismo, a revolução da informação 

em tempo real. 



31 
 

A transmissão e recepção de informação através de ondas eletromagnéticas já 

são conhecidas há anos (desde a invenção do rádio no séc XIX). Porém, avanços nas 

tecnologias de telecomunicações colocaram em nossas mãos a possibilidade de 

transmitir nossas atividades “enquanto acontecem”. A transmissão de informação sem 

fio é parte integrante de nosso cotidiano. A todo tempo estamos falando de WIFI, 

internet 3G e até mesmo TV via satélite.  

Entretanto, é interessante notar como o fornecimento de serviços de canais 

fechados de TV em certas comunidades do Rio de Janeiro, por muito tempo foi 

dominado por transmissão a cabo. Essas regiões, dominadas pelo poder paralelo, sofrem 

com o abandono do Estado nas diversas esferas políticas, civis e sociais.  Como 

consequência de tal situação, alguns serviços como o de fornecimento de energia 

elétrica, de TV a cabo e de internet, acabam sendo feitos de formas alternativas, ilegais. 

Nessas circunstâncias, o fornecimento de canais de TV via cabo tornou-se uma prática 

corriqueira nessas comunidades. 

Mas, devido à dificuldade de acesso, às péssimas condições dos postes e ao 

esforço necessário para prover manutenção técnica nessas localidades, a TV a cabo 

chegou nas comunidades de forma irregular. Assim como o início da distribuição da 

rede elétrica, o fornecimento de canais fechados era monopolizado por um comerciante, 

que comprava o sinal de uma fornecedora de canais e o distribuía a partir de um 

endereço fora da comunidade. Como consequência, o sinal de TV era péssimo e não 

existia assistência técnica, mas o preço do serviço compensava. 

Nos dias atuais, após o início das implementações de políticas públicas de 

segurança do atual Governo do Estado, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), o 

poder paralelo é “expulso” da região e, junto com a polícia, diversos serviços, antes 

inacessíveis, passaram a fazer parte da rotina da população local. O fornecimento de 

canais fechados de televisão via satélite tornou-se, então, muito comum, tomando o 

lugar do fornecimento via cabo. 

Este tipo de provedora de TV utiliza uma antena que recebe sinais (ondas 

eletromagnéticas) de um satélite. Para otimizar a comunicação com os satélites, as 

antenas são instaladas nos topos dos edifícios. Em um contexto de casas ou construções, 

comuns às regiões de comunidades, as antenas são instaladas nas lajes, como podemos 

ver na foto 1, a seguir; 
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  Foto 1- Antenas instaladas nas lajes                     Foto 2- Grande número de antenas de TV 

 

O número de antenas instaladas nas regiões de UPPs cresceu muito. Quase todas 

as casas dessas regiões utilizam agora TV via satélite, como podemos ver na foto 2. 

Acontece que outro problema comum desse tipo de construção acabou produzindo 

situações de conflito inesperadas para as provedoras de TV via satélite e para os 

moradores que passaram a consumir tal produto. 

Casas com lajes são comuns nessas regiões. É também muito comum observar o 

fenômeno conhecido como infiltração. A infiltração ocorre quando a água (de chuva ou 

de uma caixa d’água transbordando) acumulada na laje, penetra numa fissura dessa laje 

e acaba entrando na casa, pelo teto. 

Para driblar essa situação, existem algumas possíveis soluções frequentemente 

observadas nessas comunidades. Uma delas é colocar piche nas fissuras da laje, para 

impedir a passagem da água. Outra opção é a construção de uma cobertura, para reduzir 

a quantidade de água de chuva que fica acumulada na laje. 

Uma cobertura bem comum é a cobertura metálica. Essa cobertura é instalada a 

uma altura suficiente para não inutilizar a laje, normalmente de pouco mais de três 

metros, como podemos ver na foto 3:  

 

                                                           Foto 3- Cobertura metálica na laje 
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Essas coberturas metálicas causam o problema que não foi previsto pelas 

empresas de fornecimento de TV via satélite. Como as antenas são instaladas nas lajes e 

as lajes são muito próximas umas das outras, quando um vizinho instala uma cobertura 

metálica, é possível que ela fique no caminho entre sua antena e o satélite, 

interrompendo o sinal da TV. 

O fato de a cobertura ser metálica provoca o fenômeno conhecido como 

blindagem elétrica do campo eletromagnético. Uma descrição detalhada desta atividade 

se encontra no item 6.1.3 do apêndice.  

 

2- Atividade 

 

Usando como contextualização as situações citadas acima, propomos uma 

atividade, com duração de dois tempos de aula de 50 minutos cada, que discute um 

problema entre vizinhos, envolvidos na situação onde um instala uma cobertura 

metálica e o outro fica sem sinal na TV. Nesta aula buscamos explorar a capacidade 

argumentativa do estudante propondo que o mesmo resolva a questão com os conteúdos 

discutidos em sala de aula. Caracterizamos essa proposta como sendo de nível 1, pois o 

problema é dado e indicamos que o estudante deve usar alguma experimentação para 

convencer o vizinho. O nível da atividade pode ser alterado, se não pedirmos claramente 

que utilizem algum experimento e deixarmos os próprios alunos descobrirem esse 

procedimento. As conclusões ficam em aberto. 

Mais uma vez, o tema permite uma discussão que vai além do conteúdo de 

Física. O professor tem a liberdade de promover discussões que envolvam os princípios 

norteadores de ação do poder público. Pode-se discutir se a implementação das políticas 

públicas é voltada somente para a população ou se os interesses privados prevalecem 

sobre os benefícios à população.  

Essas discussões trazem para a sala de aula o cotidiano do estudante. Mais que 

isso, aproxima a Física de seu dia a dia e mostra a importância de compreender alguns 

conceitos científicos que o auxiliem a refletir criticamente sobre as ações que 

transformam sua vida na sociedade. Essa atividade pode gerar discussões como: Por 

que, ao invés de entregar aos moradores uma solução provisória como a TV via satélite, 

não implementar um projeto de urbanização para instalar novos postes, regularizar os 

endereços e pavimentar adequadamente as ruas para que o morador possa escolher o 

serviço que lhe for mais adequado?  
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Viver em sociedade não se resume somente a engajar-se em questões sociais. 

Precisamos compreender as tecnologias ao nosso redor para que possamos melhorar 

nossas condições de vida. Nesse sentido, é de extrema importância buscar conhecer 

cada vez mais as novas tecnologias que estão presentes em nosso trabalho, em nossa 

escola e em nossa casa.                                       

 

3.2.2 DILATAÇÃO TÉRMICA, HIDROSTÁTICA E HIDRODINÂMICA 

 

 O Currículo Mínimo do Estado do Rio de Janeiro sugere o conteúdo 

indispensável para a formação do estudante do Ensino Médio. Porém, cada escola e 

cada professor podem adicionar mais conteúdos às suas propostas pedagógicas, de 

acordo com as especificidades de suas turmas ou que considerar apropriado.  

 Com esse pensamento, buscamos em outros documentos as habilidades e 

competências esperadas ao final da escolaridade básica, que norteiem a escolha das 

atividades sugeridas para abordagem dos conteúdos de dilatação térmica, hidrostática e 

hidrodinâmica. Nos PCN+ (BRASIL,2002), por exemplo, destacamos as seguintes: 

 

Reconhecer e saber utilizar corretamente símbolos, códigos e nomenclaturas de 

grandezas da Física, por exemplo: nas informações em embalagens de produtos, 

reconhecer símbolos de massa ou volume; nas previsões climáticas, identificar 

temperaturas, pressão, índices pluviométricos; no volume de alto-falantes, 

reconhecer a intensidade sonora (dB); em estradas ou aparelhos: velocidades (m/s, 

km/h, rpm); em aparelhos elétricos, códigos como W, V ou A; em tabelas de 

alimentos, valores calóricos. 

Conhecer as unidades e as relações entre as unidades de uma mesma grandeza 

física para fazer traduções entre elas e utilizá-las adequadamente. Por exemplo, 

identificar que uma caixa d’água de 2 m
3
 é uma caixa de 2000 litros, ou que uma 

tonelada é uma unidade mais apropriada para expressar o carregamento de um 

navio do que um milhão de gramas. 

Ler e interpretar informações apresentadas em diferentes linguagens e 

representações (técnicas) como, por exemplo, um manual de instalação de 

equipamento, características de aparelhos eletrodomésticos, ou esquemas de 

montagem de móveis. 
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Elaborar relatórios analíticos, apresentando e discutindo dados e resultados, seja 

de experimentos ou de avaliações críticas de situações, fazendo uso, sempre que 

necessário, da linguagem física apropriada. 

Argumentar claramente sobre seus pontos de vista, apresentando razões e 

justificativas claras e consistentes, como, por exemplo, ao escrever uma carta 

solicitando ressarcimento dos gastos efetuados nos consertos de eletrodomésticos 

que se danificaram em conseqüência da interrupção do fornecimento de energia 

elétrica, apresentando justificativas consistentes. 

Frente a uma situação ou problema concreto, reconhecer a natureza dos 

fenômenos envolvidos, situando-os dentro do conjunto de fenômenos da Física 

e identificar as grandezas relevantes, em cada caso. 

Conhecer modelos físicos microscópicos para adquirir uma compreensão mais 

profunda dos fenômenos e utilizá-los na análise de situações-problema. Por 

exemplo, utilizar modelos microscópicos do calor para explicar as propriedades 

térmicas dos materiais ou, ainda, modelos da constituição da matéria para 

explicar a absorção de luz e as cores dos objetos. 

Elaborar modelos simplificados de determinadas situações, a partir dos quais seja 

possível levantar hipóteses e fazer previsões. Por exemplo, levantar hipóteses 

sobre as possíveis causas de interrupção do fornecimento da energia elétrica ou 

prever o tipo de lentes e a montagem necessária para projetar uma imagem numa 

tela. 

Identificar e compreender os diversos níveis de explicação física, microscópicos ou 

macroscópicos, utilizando-os apropriadamente na compreensão de fenômenos. 

Por exemplo, compreender que o funcionamento de um termômetro clínico pode 

ser explicado, em termos macroscópicos, pela dilatação térmica do mercúrio, 

enquanto apenas o modelo microscópico da matéria permite compreender o 

fenômeno da evaporação de um líquido. 
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a) AULA 4: DILATAÇÃO TÉRMICA 

 

1- Introdução 

 

Sob essa perspectiva, passamos a abordar a questão da infiltração de água na laje, 

discutida no item anterior, porém sob outro enfoque. Quem vive em casa (não em 

apartamento) com laje, está bem familiarizado com esse tipo de problema. 

A infiltração ocorre devido à presença de uma fissura na laje pré-moldada. Uma 

possível razão para o surgimento desse problema é o fato de que a laje é formada por 

diversos materiais diferentes como ferro, concreto e tijolo. Quando esses materiais são 

expostos ao sol, eles se dilatam, e com o frio da noite, eles se contraem. Cada material 

se dilata e se contrai de forma diferente, uns mais do que os outros. Essa diferença pode 

fazer com que apareçam as rachaduras e, como consequência, a infiltração. Na tabela 

abaixo, mostramos os coeficientes de dilatação volumétrica dos três principais materiais 

que compoem uma laje. 

 

Material Coef. de dilatação (x10
-5  

°C
-1

)
 

Tijolo 0,6 

Concreto 1,0 

Ferro 1,2 

                                                Tabela 2: Coeficientes de dilatação volumétrica
4
  

 

Existem algumas formas de explorar essa situação. Podemos propor uma 

atividade em que os alunos tenham que sugerir uma possível solução para reduzir o 

problema da infiltração. Por exemplo, como uma cobertura pode ajudar a reduzir as 

chances de ocorrer infiltração numa laje? Uma vez que a cobertura reduz a quantidade 

de luz do sol que incide sobre a laje, a variação da temperatura da laje será menor, 

diminuindo, assim, as possibilidades de aparecerem rachaduras.  

Para tentar compreender o problema da infiltração, sugerimos uma atividade 

prática sobre dilatação térmica. Depois da atividade, como sugestão de avaliação da 

aprendizagem, solicitamos aos estudantes que sugiram uma possível razão para o 

                                                           
4
 Fonte: 

1
http://www.fec.unicamp.br/~almeida/au405/Concreto.pdf  

http://www.fec.unicamp.br/~almeida/au405/Concreto.pdf
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surgimento das rachaduras nas lajes. Uma descrição detalhada desta atividade se 

encontra no item 6.1.4 do apêndice. 

 

2- Atividade experimental 

 

Essa atividade consiste em descobrir qual o material que está dentro do 

recipiente que iremos entregar aos alunos, apenas aquecendo o mesmo. Os estudantes 

terão uma tabela com o valor dos coeficientes de dilatação de diversos materiais. Junto 

da tabela entregaremos um kit, cujo conteúdo está descrito abaixo, e um roteiro. O 

roteiro foi feito para que a atividade seja de nível 2. Só o problema é dado, o 

procedimento e as conclusões ficam em aberto. Essa atividade foi pensada para ser 

realizada em dois tempos de 50 min. 

 

KIT 

1 xícara de cerâmica 

1 ebulidor elétrico 

1 ampola de seringa 

1 recipiente de remédio para vacinas 

1 termômetro 

1tampinha de xarope com marcações de volume 

 

É importante destacar que uma atividade de nível 2 deve ser aplicada em uma 

turma que esteja acostumada com esse tipo de abordagem, do contrário os estudantes 

podem ter muitos problemas com o desenvolvimento do experimento. 

A ideia dessa atividade prática surgiu durante os preparativos para uma Mostra 

de Experimentos que ocorreu durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no 

evento “UFF de Portas Abertas”, organizado pelo Instituto de Física da Universidade 

Federal Fluminense em 2013. Nessa ocasião, elaboramos uma série de experimentos 

simples, elaborados com materiais de baixo custo, e dentre esses, o experimento de 

dilatação térmica, que propomos neste trabalho. 

O experimento consiste em calcular o coeficiente de dilatação volumétrica do 

álcool hidratado, comumente utilizado em limpeza, dentro de casa. Essa atividade se 

mostrou mais difícil do que esperávamos, em razão de uma série de complicações de 

ordem técnica.  Entretanto, o caminho para o resultado final pode render diversas 
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discussões interessantes e, por esse motivo, relatamos, na seção 6.2 do apêndice, todo o 

processo de construção e execução do experimento. 

 

b) PROJETO PARA TROCA DA BOMBA D’ÁGUA DA ESCOLA 

  

1- Introdução 

 

 Até aqui, nossas atividades foram propostas para a aplicação em um tempo 

curto, de uma ou duas aulas de 50 minutos cada. No entanto, mencionamos que algumas 

delas poderiam ser partes integrantes de um projeto maior, com caráter interdisciplinar. 

Projetos com maior duração têm inúmeras vantagens e uma delas é possibilitar aos 

alunos que faltaram alguma aula ou não demonstraram um interesse inicial, passem a se 

interessar no meio do projeto. 

 

 2- O projeto 

 

 A proposta é que os estudantes, divididos em grupos, construam um projeto para 

a troca da bomba d’água da escola e o apresente na forma de um relatório. Para isso, os 

estudantes farão uso de diversos conhecimentos como, por exemplo, conteúdos de 

Física, Biologia, Português, Matemática e Geografia. Durante as aulas, o professor 

deverá orientar os alunos no processo de elaboração do relatório. O professor poderá, 

também, propor que o projeto seja estendido para todo o colégio, dividindo essa tarefa 

com os professores de outras matérias. O professor de Português, por exemplo, poderá 

orientar os alunos na confecção dos relatórios, no que concerne aos erros gramaticais e 

coerência. 

 Quando o relatório estiver pronto, os estudantes irão participar de um júri 

simulado, onde poderão defender seus projetos, de acordo com os parâmetros pré-

estabelecidos pelo professor, podendo adicionar argumentos fora desses parâmetros, se 

julgarem necessário. 

 Com o júri, queremos trazer para a sala de aula uma prática que afeta a todos 

nós, mas que é pouco discutida: as licitações. O professor deverá mediar toda a 

discussão dos relatórios com intenção de deixar claros os parâmetros que são levados 

em conta quando uma empresa concorre a uma concessão de um serviço público. 
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 Os relatórios devem conter, também, um pequeno histórico da empresa que está 

vendendo a bomba. Essa empresa está envolvida em programas de sustentabilidade? As 

atividades da empresa afetam de alguma forma o meio-ambiente? Alguma vez a 

empresa esteve envolvida em escândalos com o desvio de verbas públicas? 

 Para escolher a bomba, os estudantes vão ter que aplicar seus conhecimentos de 

hidrodinâmica e eletricidade para explicar por que escolheram determinadas 

especificações técnicas como vazão, potência, etc. Todas as etapas do projeto estão 

descritas com detalhes na seção 6.3 do apêndice. 

 Proporcionar essa discussão é muito importante e afeta diretamente nossa vida. 

Nessa experiência, estaremos trazendo para a sala de aula uma discussão sobre 

cidadania em sua dimensão social e colocando em prática o ensino de Ciências voltado 

para a formação de um cidadão crítico e atuante na sociedade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é possível negar a opinião de uma considerável parcela dos profissionais da 

educação! Precisamos rever a forma de lidar com o conteúdo de Ciências nas salas de 

aula. Não há mais espaço para o ensino tradicional nas escolas. A Física e as Ciências 

em geral, não podem mais ser encaradas como matérias para aplicação de fórmulas. 

A contextualização dos conteúdos de Ciências em sala de aula é um assunto há 

muito discutido pelos pesquisadores da área de ensino de Ciências. Discutir a história e 

a epistemologia da Ciência é essencial e isso vem sendo feito desde a década de 70. O 

estudo sobre concepções alternativas tem se intensificado desde os anos 80. Mais do 

que compreender um conceito, é preciso entender as implicações do conceito em nossa 

vida. Foi pensando nisso que voltamos nosso olhar para o cotidiano do aluno, assunto 

que já vem sendo discutido há anos através do movimento CTSA. 

Olhar para o cotidiano é apenas uma forma de tentar melhorar o ensino de 

Ciências nas escolas, apenas uma perspectiva para a renovação. Acreditamos que essa 

abordagem está de pleno acordo com as tendências atuais nas áreas de pesquisa em 

ensino de Física. Essas tendências indicam a formação de um cidadão ativo na 

sociedade, ou seja, capaz de tomar suas decisões de forma independente. Por esse 

motivo, tentamos incluir em nossas propostas, conteúdos que proporcionem alguma 

discussão acerca de um problema social, relacionando a Física em sala de aula com o 

dia a dia do aluno. 

Entendemos que o dia a dia do aluno varia conforme a região em que mora e o 

momento histórico do país e do mundo (copa do mundo, olimpíadas, manifestações), 

entre outras coisas. Por esse motivo não buscamos construir um manual para preparar 

aulas passo a passo. 

Nosso objetivo foi tentar deixar claro como chegamos à determinada proposta de 

aula. Com isso, ao ler esse trabalho o professor poderá compreender as linhas de 

raciocínio que nos levaram até à proposta final e assim conseguir produzir um material 

que se enquadre em sua realidade e na realidade dos alunos. 

Esperamos que, ao ler esse trabalho, o professor sinta a vontade de mudar e que 

possa encontrar um caminho para essa renovação. Para nós, essa vontade de renovar 

vem da percepção das desigualdades sociais e da compreensão de que a educação de 

qualidade é o melhor caminho para reduzir essas desigualdades. Esperamos que o 

professor leve discussões de cunho social para a sala de aula, com a intenção de mostrar 
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para o estudante a importância do ensino de ciências, mais específicamente de física, na 

escola. 

Compreendemos que nosso trabalho ficaria mais completo se tivéssemos tido a 

possibilidade de aplicar alguma das atividades em algum colégio, mas o ano de 2013 foi 

bastante complicado e atípico.  

Devido à greve dos professores que ocorreu no fim do ano de 2012, houve um 

descompasso entre os calendários da Universidade e das escolas públicas do Ensino 

Médio. Além disso, em meados de 2013 os professores da rede pública de ensino do 

Estado do Rio de Janeiro também participaram de uma longa greve. Esses 

acontecimentos acabaram por impossibilitar a aplicação de nossas atividades em sala de 

aula. 

Temos a convicção de que precisamos renovar o ensino de Física e, por esta 

razão, não deixaremos esse trabalho para trás. Nossa intenção é dar prosseguimento ao 

trabalho iniciado com essa monografia, buscando novas propostas com o mesmo 

enfoque e, assim que possível, aplicaremos as atividades em colégios públicos do Rio 

de Janeiro. 

A educação pública de qualidade é a ferramenta principal na busca de uma 

sociedade com mais justiça e igualdade social. É essa convicção que guia e garante a 

continuidade desse trabalho, pois para alcançar a renovação do ensino é preciso que o 

professor esteja comprometido e disposto a trabalhar, mesmo conhecendo todas as 

dificuldades inerentes a essa profissão. Por essa razão, enfatizamos a discussão de 

questões sociais em sala de aula. Acreditamos que essa é uma luta direta em direção a 

uma sociedade com menos desigualdade e mais justa. 
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6. APÊNDICE 

 

6.1 PROPOSTAS DE AULAS 

 

Nas seções a seguir disponibilizamos as propostas de atividades que poderão ser 

aplicadas em sala de aula, com a finalidade de abordar, de forma contextualizada, 

conteúdos de eletricidade, ondas eletromagnéticas, dilatação térmica, hidrostática e 

hidrodinâmica. Em alguns casos, mais de uma atividade é proposta sobre um mesmo 

conteúdo, cabendo ao professor selecionar aquelas que ele considera mais apropriadas 

para seus objetivos.  

 

6.1.1 O ‘GATO’ NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

1) Problematização 

 

1.1- Observe as figuras 1 e 2 abaixo. 

 

 

 

Figura 1: Gato
5
           Figura 2: Emaranhado de fios

6
 

 

1.2- Agora, leia o trecho da notícia abaixo: 

7
Furto de energia em redes da Light chega a 72% em favelas com milícia e tráfico 

(AMADO, 2013) 

                                                           
5
 Fonte: <http://blogs.estadao.com.br/reclames-do-estadao/tag/gato> Acesso em: 28 novembro 2013 

6
 Fonte: <http://alosertao.com.br/site/?p=31435> Acesso em: 28 novembro 2013. 
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Debaixo do emaranhado de “gatos” que saem dos postes em Rio das Pedras, o 

aposentado mal enxergava a luz do sol. Não chegava a ser um problema. Embora fosse 

meio dia de uma sexta-feira, a maioria das lâmpadas nas casas estavam acesas. O ar-

condicionado combatia o calor numa delas. Em outra, a televisão falava sozinha. Como 

um tapete, as gambiarras e os remendos ligados sabe-se lá como à rede da Light 

ilustravam o que a concessionária constatou em levantamento feito a pedido do 

EXTRA: na favela da Zona Oeste, a cada 100 kilowatts fornecidos, 72 são furtados. 

Acuada pela milícia, a empresa às vezes nem consegue entregar as faturas aos clientes 

da comunidade. 

Sem se identificar - o furto de energia é crime – o aposentado X, diz preferir a conta de 

luz à precariedade: 

No verão, todo mundo liga o ar-condicionado e o transformador desarma. 

Fora o perigo de pegar fogo. Queremos a conta, até para usar como 

comprovante de residência. Hoje, é tudo engatilhado, uma vergonha. 

 

2) Perguntas-chave 

 

2.1- A figura 1 é uma piada que utiliza a palavra “gato” fazendo alusão às instalações 

elétricas irregulares. Descreva com suas palavras o que é o “gato” a que a figura 1 se 

refere. 

  

2.2- Na reportagem acima, um entrevistado fala sobre o risco de pegar fogo nos fios. 

Olhando para a Figura 2, como você explicaria o papel do “gato” nos incêndios citados 

pelo entrevistado? 

  

2.3- A reportagem fala sobre localidades ocupadas por forças paralelas ao poder do 

Estado. Em função disso, de acordo com a matéria, o acesso a essas localidades é 

restrito, dificultando os serviços de manutenção da rede elétrica e a regularização do 

fornecimento de energia. Escreva sua opinião quanto à responsabilidade do Estado na 

questão do “gato” e do fornecimento de serviços básicos. 

   

3) Conceitos-chave 

 

3.1 - Efeito Joule 

 

Em uma aproximação clássica, um condutor é formado por uma rede com os 

núcleos dos átomos fixos e elétrons livres. Um átomo é composto por um núcleo 

                                                                                                                                                                          
7
 Adaptado de:< http://extra.globo.com/casos-de-policia/furto-de-energia-na-rede-da-light-chega-72-

em-favelas-com-milicia-trafico-7277076.html> Acesso em: 28 novembro 2013.  

http://extra.globo.com/casos-de-policia/furto-de-energia-na-rede-da-light-chega-72-em-favelas-com-milicia-trafico-7277076.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/furto-de-energia-na-rede-da-light-chega-72-em-favelas-com-milicia-trafico-7277076.html
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carregado positivamente, com prótons e nêutrons, e elétrons carregados negativamente 

que orbitam esse núcleo. 

Em um condutor, os núcleos ficam fixos e as primeiras camadas de elétrons 

ficam em volta desse núcleo. Os elétrons das últimas camadas (chamados de elétrons de 

valência) estão mais distantes do núcleo e mais fracamente ligados a ele. Esses elétrons 

ficam “livres” para transitar ao longo do condutor, e por isso são chamados de elétrons 

livres. 

Quando submetemos o condutor a uma diferença de potencial, os elétrons livres 

são acelerados ganhando energia cinética. Enquanto transitam pelo condutor, se chocam 

com os núcleos, transmitindo para eles parte de sua energia. Essa energia aumenta a 

vibração dos núcleos. Tais vibrações se manifestam macroscopicamente como o 

aumento da temperatura do condutor. Esse efeito é conhecido como Efeito Joule. 

 

3.2 – Lei de Ohm 

 

Num condutor ôhmico mantido à temperatura constante, a intensidade de 

corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicada entre seus terminais. A 

relação entre essas grandezas pode ser escrita na seguinte forma: 

    
 

 
      ou         

 

onde U é a diferença de potencial aplicada entre os terminais do condutor ôhmico, i é a 

corrente elétrica que atravessa o condutor e R é a resitência do condutor. 

 

3.3 – Associação de resistores 

 

Resistores em série: Dois resistores estão associados em série quando são 

interligados de tal maneira que, se forem percorridos por uma corrente elétrica, ela terá 

a mesma intensidade em todos eles. 

 

Resistores em paralelo: Dois ou mais resistores estão associados em paralelo 

quando são interligados de tal maneira que fiquem todos submetidos à mesma diferença 

de potencial. 

 

4) Sugestão de Atividade  
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Quanto maior a corrente elétrica que passa por um fio, maior a temperatura do 

condutor (Efeito Joule). Tendo isso em mente, elabore um modelo que mostre que o 

“gato” pode produzir um incêndio em um poste. Lembre-se de que o “gato” é uma 

ligação em paralelo em uma rede regular. Para simplificar o modelo, considere que a 

fonte de fornecimento de energia elétrica é uma fonte de corrente contínua e que toda a 

casa possui um único resistor com uma resistência equivalente média. Utilize como 

diferença de potencial o valor de 110 V. Dê um valor aproximado para a resistência 

equivalente da casa. 

 

5) Sugestão para avaliação da aprendizagem 

 

5.1 – Um “gato” pode ser feito na rede elétrica dentro de sua casa, antes do relógio 

medidor de energia elétrica, ou na rede elétrica da rua, depois do relógio medidor. O que 

você pode fazer em casa para descobrir se existe um “gato” em sua rede (antes do 

relógio)? 

 

5.2 – Se o gato for feito depois do relógio, quem paga por esse consumo de energia? E 

se for feito antes do relógio? 

 

5.3 – Na seção 1.2, a notícia aponta um problema estrutural que é uma das causas do 

“gato”. Você consegue pensar em uma solução para o “gato” que não passe pela ação 

efetiva do Estado nas regiões em que ocorre esse problema? 
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6.1.2 O QUE SE ESCONDE NO INTERIOR DE UM CHUVEIRO ELÉTRICO? 

 

1) Problematização 

 

1.1 - Observe a tirinha e a foto nas figuras 1 e 2: 

 
                     Figura 1 

      

 

Figura 2 
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   1.2 – Leia o texto a seguir: 

 

O disjuntor é um sistema de segurança de um circuito elétrico contra sobrecargas 

ou curtos-circuitos, que tem a função de cortar a passagem de corrente elétrica no 

circuito, caso a intensidade da corrente ultrapasse a intensidade limite que, 

normalmente, vem especificada nos próprios disjuntores. 

 

2) Perguntas-chave: 

 

2.1 – Na tirinha do item 1.1, conforme o personagem fecha o registro, a água do 

chuveiro fica mais quente. Após a leitura do texto 1.2, você poderia explicar por que o 

disjuntor desarma? 

 

2.2 – Você já passou por uma situação parecida com a da tirinha em 1.1? Se sim, 

descreva a sua experiência. 

 

2.3 – Quando uma corrente passa por um condutor, a temperatura do condutor aumenta. 

Esse efeito é conhecido por efeito Joule. Em alguns casos a temperatura no condutor é 

tão alta que ele fica incandescente, como na lâmpada da figura 2. É baseado nesse efeito 

que o chuveiro elétrico funciona. Faça um esquema de como você acha que funciona 

um chuveiro elétrico. 

 

3) Conceitos-chave 

 

3.1 - Efeito Joule 

 

Em uma aproximação clássica, um condutor é formado por uma rede com os 

núcleos dos átomos fixos e elétrons livres. Um átomo é composto por um núcleo 

carregado positivamente, com prótons e nêutrons, e elétrons carregados negativamente 

que orbitam esse núcleo. 

Em um condutor, os núcleos ficam fixos e as primeiras camadas de elétrons 

ficam em volta desse núcleo. Os elétrons das últimas camadas (chamados de elétrons de 

valência) estão mais distantes do núcleo e mais fracamente ligados a ele. Esses elétrons 
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ficam “livres” para transitar ao longo do condutor, e por isso são chamados de elétrons 

livres. 

Quando submetemos o condutor a uma diferença de potencial, os elétrons livres 

são acelerados ganhando energia cinética. Enquanto transitam pelo condutor, se chocam 

com os núcleos, transmitindo parte de sua energia para a rede de núcleos. Essa energia 

aumenta a vibração dos núcleos. Tais vibrações se manifestam macroscopicamente 

como o aumento da temperatura do condutor. Esse efeito é conhecido como Efeito 

Joule. 

 

3.2 – Potência elétrica 

 

A potência elétrica é a quantidade de energia dissipada por um resistor por 

unidade de tempo. A unidade no SI de potência é o Watt (W), que é definido como 

1J/1s. Ou seja, um resistor com 1W de potência dissipa 1J em cada segundo.  Para obter 

a potência, usamos as seguintes expressões: 

 

     
 

  
        ou           

 

onde, U é a diferença de potencial a que o resistor está submetido,  i é a corrente que 

atravessa o resistor e E é a energia dissipada pelo resistor no intervalo de tempo ∆t. 

 

4) Atividade em grupo 

 

4.1 - Separe os estudantes em grupos de quatro. Entregue um chuveiro para cada grupo. 

Sugira que cada grupo desmonte o chuveiro elétrico e identifique os elementos 

principais que o constituem, registrando em uma folha de papel todos os elementos que 

o grupo identificou. Peça para que cada grupo faça, em uma folha de papel, um modelo 

simplificado do chuveiro e explique como ele funciona. 

5) Sugestão para avaliação da aprendizagem: 
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5.1 - Imagine que em sua casa você possui um chuveiro elétrico instalado como mostra 

a figura abaixo. 

 
                                                                                 Figura 3 

 

Como vimos anteriormente, cada chuveiro possui um resitor que dissipa energia 

elétrica através do efeito Joule. Suponha que em uma época de inverno, o seu chuveiro 

queima. Você compra um chuveiro mais potente que o seu chuveiro antigo e faz, 

sozinho, a nova instalação. Depois de instalado, toda vez que você liga o chuveiro o 

disjuntor desarma. Você chama um eletricista que, após analisar o seu problema, sugere 

que você troque toda a fiação do seu banheiro. Como um bom estudante de Física, você 

fica um pouco desconfiado, analisa melhor a situação e é capaz de formular uma 

argumentação para propor ao eletricista uma solução alternativa. Considerando as 

especificações técnicas dos chuveiros (dadas abaixo), apresente em uma folha de papel 

essa argumentação, mostrando os cálculos e as aproximações que você fez.  

 

 

Especificações técnicas do chuveiro elétrico: 

 

Modos de funcionamento Tensão (V) Potência (W) Diâmetro dos fios 
(mm²) 

Morno 117 3200 4 

Quente 117 4600 6 

Inverno 117 5500 10 

Morno 220 3200 2,5 

Quente 220 4600 4 

Inverno 220 5500 4 
                                                                   

Tabela 1: Adaptado de < http://www.lorenzetti.com.br/faq_detalhes.asp?id=32> Acesso em: 28 

novembro  2013. 

 

 

 

 

 

http://www.lorenzetti.com.br/faq_detalhes.asp?id=32
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6.1.3 BLINDAGEM ELETROSTÁTICA 

 

1) Problematização 

 

1.1- Assista ao vídeo abaixo
8
: 

 

 

 
          Figura 1. Vídeo da banda ArcAttack. 

 

1.2- Depois de assistir o vídeo, leia o texto
9
 a seguir: 

 

Um condutor, quando carregado, tende a espalhar suas cargas uniformemente por 

toda a sua superfície. Se esse condutor for uma esfera oca, por exemplo, as cargas irão 

se espalhar pela superfície externa, pois a repulsão entre as cargas faz com que elas se 

mantenham o mais longe possível umas das outras. Como consequência, essas cargas 

não exercem nenhuma ação nos pontos internos do condutor, e o campo elétrico torna-

se nulo nessa região.  

O mesmo acontece quando o condutor não está carregado, mas se encontra em uma 

região que possui um campo elétrico causado por um agente externo. Seu interior fica 

livre da ação desse campo externo, tornando-se blindado. Esse efeito é conhecido como 

blindagem eletrostática. 

 Em 1836, o físico britânico Michael Faraday realizou um experimento para provar 

os efeitos da blindagem eletrostática. Ele construiu uma gaiola de metal, carregada por 

                                                           
8
  Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=fPoomwdNZeY> Acesso em: 28 novembro 2013. 

9 Adaptado de: <http://www.mundoeducacao.com/fisica/gaiola-faraday.htm>  Acesso em: 28  novembro  

2013. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fPoomwdNZeY
http://www.mundoeducacao.com/fisica/gaiola-faraday.htm
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um gerador eletrostático de alta voltagem, e colocou um eletroscópio em seu interior 

para provar que os efeitos do campo elétrico gerado pela gaiola eram nulos. O próprio 

Faraday entrou na gaiola para provar que seu interior era seguro. Esse experimento 

ficou conhecido como “Gaiola de Faraday”.  

1.3– Observe a Figura 2: 

 

 

                                   Figura 2 

2) Perguntas-chave 

 

2.1 – Observando a figura 2 e o vídeo mencionado no item 1.1, você poderia prever o 

que aconteceria com uma pessoa que estivesse dentro de um carro que é atingido por 

um raio? 

2.2 – O texto do item 1.2 diz que um condutor fechado bloqueia campos elétricos 

externos através do fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Os sinais de 

TV, rádio e celular são ondas eletromagnéticas (oscilações do campo elétrico e do 

campo magnético) que são transmitidas pelas antenas do serviço provedor (antenas 

grandes que ficam em montanhas, prédios e até mesmo satélites) e recebidas pela antena 

do aparelho. Com isso em mente, dê uma justificativa para colocarmos as antenas de TV 

(TV via satélite, por exemplo) fora de casa, e muitas vezes no telhado. 

 

3) Conceitos-chave 

 

3.1 – Princípio da atração e da repulsão 

Partículas eletrizadas com cargas de sinais iguais se repelem, enquanto as 

eletrizadas com cargas de sinais opostos se atraem. 
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3.2 – Campo elétrico 

Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do 

espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica (carga fonte), tal que outra 

carga, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou 

repulsão exercida pela carga fonte. 

 

4) Atividade prática 

 

Embrulhe um aparelho celular em um pedaço grande de papel alumínio e faça 

uma ligação para verificar se o telefone se encontra dentro ou fora da área de cobertura. 

Baseado nos conceitos apresentados na aula, explique o que aconteceu. 

 

5) Sugestão para avaliação de aprendizagem 

 

5.1- Imagine que você está em casa assistindo televisão. Sua provedora de canais 

opera com transmissão via satélite. De repente sua TV fica sem sinal. Você, intrigado, 

sobe até a laje e percebe que estão instalando um telhado de metal em sua laje e este 

telhado está cobrindo a antena da TV (veja a figura 3, abaixo). Você precisa explicar 

para quem está instalando o telhado (e para a sua avó) que sua TV está sem sinal, graças 

ao telhado de metal. Descreva, em uma folha de papel, modelos explicativos e utilize 

algum experimento para mostrá-los que o telhado está interferindo no sinal da TV. 

 

  Figura 3 

 

5.2 – Cite alguns aparelhos de sua casa que você poderia utilizar para fazer o 

experimento referido no ítem 5.1. 
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6.1.4 DILATAÇÃO TÉRMICA 

 

1) Problematização 

 

1;1- Observe as figuras abaixo:  

 

 

                                   Figura 1                                                         Figura 2 

 
                                                                            Figura 3 

 

1.2– Leia o texto a seguir: 

Todos os corpos existentes na natureza, sólidos, líquidos ou gasosos, quando em 

processo de aquecimento ou resfriamento, ficam sujeitos à dilatação ou contração 

térmica. O processo de contração e dilatação dos corpos ocorre em virtude do aumento 

ou diminuição do grau de agitação das moléculas que constituem os corpos. 

 

2) Perguntas-chave 

 

2.1 – Com base no texto 1.2 e nas figuras 1 e 2, responda: O que pode ter acontecido 

aos trilhos da Figura 1, para que tenham ficado daquele jeito? 
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2.2 – Em sua opinião, a figura 1 tem alguma coisa a ver com a figura 3? Explique. 

 

3) Conceitos-chave 

 

Dilatação térmica dos sólidos 

 

Quando aumentamos ou diminuímos a energia térmica de um sistema à pressão 

constante, a temperatura e o volume desse sistema são alterados. Chamamos de 

dilatação ou contração, a alteração do volume de um corpo.  

Quando uma das dimensões de um corpo é significativamente maior que as 

outras dimensões, a dilatação do corpo nessa dimensão é mais significativa e dizemos 

que tal corpo está sofrendo uma dilatação LINEAR. Quando duas das dimensões são 

mais significantes que a última, dizemos que o corpo sofre dilatação SUPERFICIAL e 

quando as três dimensões são igualmente significantes, dizemos que o corpo sofre 

dilatação VOLUMÉTRICA. 

A dilatação de um material é normalmente proporcional à variação da 

temperatura. Para cada uma das situações mencionadas acima, temos: 

 Dilatação Linear: 

             

Onde Li é o comprimento inicial do corpo,     é a variação da temperatura,   é o 

coeficiente de dilatação linear do material e    é a variação do comprimento do corpo.  

 Dilatação Superficial: 

            

onde Si é a área inicial do corpo,    é a variação da temperatura,   é o coeficiente de 

dilatação superficial do material e    é a variação da área do corpo.  

 Dilatação Volumétrica: 

             

onde Vi é o volume inicial do corpo,     é a variação da temperatura,   é o coeficiente 

de dilatação volumétrica do material e    é a variação do volume do corpo.  
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4) Atividade demonstrativa 

 

Use um cadeado e uma chave para demostrar que os materiais se dilatam. 

Primeiro, coloque a chave na fechadura do cadeado para mostrar que a mesma entra na 

normalmente na fechadura. Em seguida, aqueça a chave com uma vela (utilize um 

alicate para segurar a chave e não se queimar). Espere alguns minutos e tente colocar a 

chave na fechadura do cadeado novamente. A chave não irá entrar. 

 

5) Atividade em grupo 

 

Quando aquecemos um material, o mesmo se dilata. Se, ao aquecermos dois 

materiais diferentes de forma que as temperaturas dos materiais tenham a mesma 

variação, verificaremos que as variações nas dimensões dos materiais foram diferentes. 

Se um material se dilata mais que o outro, para uma mesma variação de temperatura, 

dizemos que esse material tem um coeficiente de dilatação maior. O coeficiente de 

dilatação volumétrica de um material é obtido experimentalmente aumentando a 

temperatura de um material e medindo a variação de suas dimensões. Utilize os 

materiais contidos no kit que você recebeu e a tabela 3 para descobrir qual o material 

que se encontra dentro do vidro. 

 

Líquido Coef. de dilatação em °C
-1

 

Éter 166 X 10
-5

 

Álcool Hidratado
10

 91 X 10
-5

 

Glicerina 48 X 10
-5

 

Água 13 X 10
-5

 

Mercúrio 18 X 10
-5

 

                                Tabela 3: Coeficientes de dilatação volumétrica 
11

. Fonte: Tópicos de Física - Newton, Helou 1  

 

 Conteúdo do Kit: 

- 1 vidro de 12,5 mL contendo o material desconhecido. 

- 1 xícara com água. 

- 1 termômetro. 

- 1 ampola. 

                                                           
10

 Calculado pelo autor desta monografia. 
11

 Fonte: Newton; Helou (2005). 
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- Ebulidor elétrico (peça ajuda ao professor para utilizar este instrumento) 

6) Sugestão para a avaliação de aprendizagem 

 

Observe as Figuras 4 e 5. Elas mostram uma laje pré-moldada (muito comum em 

construções populares). Como você pode perceber, existem diversos materiais 

diferentes juntos (tijolos, concreto, ferro). A laje fica exposta ao sol e ao frio da noite. 

Em lajes deste tipo, é bem comum constatar infiltrações. Escreva em uma folha de papel 

uma possível explicação para tal fenômeno, levando em conta que cada material tem um 

coeficiente de dilatação diferente. 

                            

          Figura 4: Laje pré-moldada                                    Figura 5- Laje 
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6.2 RELATÓRIO DETALHADO SOBRE O EXPERIMENTO DE DILATAÇÃO 

TÉRMICA 

 

6.2.1 Introdução 

 

 Começamos a nossa jornada em direção ao experimento de dilatação térmica, 

buscando roteiros pré-existentes sobre o assunto. Nossa procura foi frustrante. Achamos 

poucos roteiros e os que encontramos não eram bem detalhados. Mesmo assim, já foi 

um começo. Percebemos que existia uma estrutura esquemática comum a todos os 

roteiros encontrados, com a descrição de cada etapa do procedimento experimental, 

como se segue: 

 

1- selecionar o material que se deseja medir o coeficiente de dilatação. Nesse caso, o 

álcool hidratado. 

2- colocar o álcool no interior de um recipiente 

3- inserir um canudo no recipiente e vedá-lo 

4- colocar o recipiente em contato com uma fonte de calor 

5- medir, com o termômetro, a variação de temperatura do álcool 

6- medir a variação do volume de álcool no canudo 

 

6.2.2 Escolha do material 

 

O primeiro obstáculo foi descobrir uma fonte de calor adequada. Começamos 

colocando o recipiente com o canudo e o termômetro em uma bacia, em contato com 

água à temperatura ambiente. Em seguida acrescentamos água quente até que a 

temperatura da água na bacia subisse.  

Essa fonte de calor é interessante, mas para nossos objetivos ela apresenta um 

problema sério. Precisamos ter o controle da variação de temperatura. O álcool é 

volatizado a uma temperatura acima de 50° C aproximadamente. Para contornar essa 

situação, utilizamos como fonte de calor um ebulidor elétrico.  

Agora nosso problema era o tempo que o ebulidor elétrico levava para aquecer a 

água da bacia e o fato de que se o ebulidor elétrico entrasse em contato com a bacia de 
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plástico, a mesma iria derreter. Assim, substituímos a bacia de plástico por um piréx. 

Aparentemente tudo ia bem, então nos deparamos com outro problema, o termômetro. 

Estávamos utilizando um termômetro caseiro, adquirido em farmácia. Tal 

instrumento limitava nossas medidas, pois ele não reduz a marcação da temperatura. 

Para que a marcação da temperatura abaixe, precisamos sacudi-lo. Desta forma, 

trocamos o termômetro por um mais eficiente. Utilizamos, a partir de então, um 

termômetro com escala graduada de -10° C até 100° C, encontrado em casa de 

aparelhos eletrônicos e em lojas especializadas na internet. 

Os nossos resultados não se mostraram satisfatórios. Estávamos fazendo muitas 

aproximações grosseiras. Para medir a variação do volume dilatado, fizemos a medição 

da variação da altura da coluna de líquido e do diâmetro do canudo com uma régua, 

quando o ideal seria fazer com um paquímetro. 

Para solucionar este problema, passamos a utilizar uma ampola de seringa. Esta 

ampola já vem graduada de fábrica, de forma que só precisamos olhar a marcação do 

volume para retirar os nossos dados.  

O problema seguinte estava na vedação da tampa do recipiente onde encaixamos 

a ampola. Buscamos então um recipiente com uma tampa mais adequada para esse fim.  

Em nossa procura, encontramos um recipiente muito eficiente. É um recipiente 

que armazena vacinas para cachorro ou qualquer outro remédio que tem que ser injetado 

com uma seringa. A tampa desses recipientes é feita de borracha para que, ao furar com 

a agulha, a tampa não deixe vazar o líquido que se encontra dentro do recipiente. 

Fizemos um pequeno furo (com a própria agulha da seringa), e encaixamos a 

ampola nesse furo. Dessa forma, a tampa de borracha se dilata contra a seringa, vedando 

completamente o recipiente. Essa troca de recipiente fez com que ganhássemos duas 

coisas, a vedação e espaço. O recipiente utilizado inicialmente era muito maior que o 

último que escolhemos, fazendo com que pudéssemos substituir o pirex por uma xícara 

de cerâmica. 

Essa substituição nos forneceu ainda uma forma de manter a água à mesma 

temperatura por mais tempo, uma vez que o material da xícara é um bom isolante 

térmico. 

Por fim, só precisávamos medir o volume inicial de álcool. Para medir o volume 

do líquido em nosso recipiente, enchemos o mesmo de água e depois colocamos essa 

água em uma tampinha de xarope. Essas tampinhas são graduadas e oferecem um ótimo 

meio de medir pequenos volumes em recipientes com formas aleatórias. 
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Nosso kit final ficou então com os seguintes componentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Foto 1: 1 xícara de cerâmica                           Foto 2: 1 ebulidor elétrico 

 

 

 

 

 

 

 
             Foto 3: 1 ampola de seringa           Foto 4: 1 recipiente de remédio para vacinas 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Foto 5: 1 termômetro       Foto 6: 1tampinha de xarope com  

                                                                                   marcações de volume 

 

6.2.3 Procedimento experimental 

 

Para medir o coeficiente de dilatação do álcool, começamos enchendo o 

recipiente de remédio com o álcool. Em seguida colocamos álcool até a metade da 

ampola e encaixamos a ampola no recipiente. Demos umas batidas na ampola para 

retirar o ar. Para que o álcool ficasse visível, o misturamos com umas gotas de corante. 

 

Foto 2 

 

Foto 3 

 

Foto 4 
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Colocamos água à temperatura ambiente na xícara e inserimos o nosso recipiente com 

álcool. Aguardamos um pouco para que o álcool, o recipiente e a água entrassem em 

equilíbrio térmico. Finalmente, introduzimos o termômetro na água e esperamos a 

marcação estabilizar. Nesse momento, anotamos a temperatura inicial, Ti , e o volume 

inicial de álcool na ampola, Via .  

Ligamos o ebulidor elétrico e o mergulhamos na água. Com uma colher, 

mexemos a água para que a temperatura dentro da xícara ficasse uniforme. Quando o 

termômetro alcançou uma temperatura de 43°C aproximadamente, retiramos o ebulidor 

da xícara. Aguardamos um tempo e medimos a temperatura final da água, Tf , e o 

volume final do álcool na ampola, Vfa. 

Com esses dados e com o volume inicial do recipiente (que foi medido 

anteriormente) podemos calcular o coeficiente de dilatação do álcool. Temos, portanto, 

para o álcool: 

 

                                     

 

                                   

 

Temos também as temperaturas final e inicial do álcool, pois esperamos tempo 

suficiente para que a água e o álcool alcançassem o equilíbrio térmico. 

É importante ressaltar porque não levamos em consideração a dilatação do 

recipiente. O valor do coeficiente de dilatação térmica do álcool, comumente 

encontrado em livros didáticos, é de 111 x 10
-5

°C
-1

, enquanto que o valor do coeficiente 

de dilatação do vidro é de 0.8 x 10
-5

°C
-1

, sendo portanto consideravelmente menor
 
. Em 

uma atividade com um grau de precisão maior, poderíamos levar em consideração o 

coeficiente de dilatação do vidro, mas não é o objetivo desse experimento.  

O professor pode explorar essa questão em uma sugestão de avaliação da 

aprendizagem, perguntando ao estudante por que desprezamos a dilatação do vidro, ou 

até mesmo pedindo que o estudante verifique qual a diferença nos resultados se 

levarmos em consideração a dilatação do vidro. Essa abordagem, raramente encontrada 

nos roteiros de atividades convencionais destinados a alunos do ensino médio, pode ser 

interessante no contexto de dilatação dos materiais. 

 

6.2.4 Análise dos Resultados 
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Calculamos diversas vezes o coeficente de dilatação do álcool hidratado, da 

forma como descrevemos anteriormente. Os valores encontrados flutuaram em torno de 

91 x 10
-5

°C
-1

.  Esse resultado é bem próximo do valor tabelado para o coeficiente de 

dilatação do álcool, mas é importante lembrar que o coeficiente de dilatação tabelado é 

do álcool puro, e não o do álcool hidratado.  

Na tabela 1 da atividade 7.1.4 do apêndice, utilizamos o valor do coeficiente de 

dilatação obtido neste experimento. Na atividade proposta, já entregamos os recipientes 

prontos, ficando a critério do estudante desenvolver uma forma de descobrir qual o 

material que está lá dentro. No contexto da aula, aconselhamos que o professor explique 

que é possível diferenciar alguns materiais através de suas características. O coeficiente 

de dilatação é uma dessas características.  

Uma atividade estruturada dessa forma se encaixa como uma atividade 

investigativa, como descrita por BORGES (2002), de nível 1, podendo ser caracterizada 

como de nível 2, se omitirmos os procedimentos. 
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6.3 PROJETO PARA TROCA DA BOMBA D’ÁGUA DA ESCOLA 

 

6.3.1 Dinâmica para realização da proposta  

 

 A turma será dividida em grupos e cada grupo irá apresentar um projeto para a 

troca da bomba do colégio.  

 No projeto deverá constar a bomba a ser comprada, bem como as justificativas 

que levaram a escolha de tal bomba.  

 Será montado um debate em que os grupos defenderão suas propostas e, ao fim 

do debate, a turma irá decidir qual projeto se encaixa melhor na realidade da 

escola, construindo uma justificativa com argumentos sociais, econômicos e 

científicos. Os argumentos científicos serão baseados nos conteúdos discutidos 

em sala de aula. 

 Ao longo das aulas, o professor irá discutir o conteúdo de Hidrostática e 

Hidrodinâmica. As atividades propostas em sala de aula irão remeter os alunos 

às questões que envolvem o projeto. As questões problematizadoras das aulas 

estarão relacionadas com a atividade. Serão propostos problemas que envolvem 

vazão da bomba, pressão de acordo com a altura da caixa d’água, potência da 

bomba, entre outros. Esstes problemas servirão como reflexão para a construção 

de algumas partes do relatório que será levado para o debate. 

 No debate, cada gurpo defenderá seu projeto. Não haverá nenhuma bonificação 

para o grupo que conseguir apresentar o projeto que tenha as melhores 

propostas. O debate servirá para construir um projeto final com partes de todos 

os projetos propostos pelos grupos. A intenção é que cada grupo consiga 

dominar os conceitos tecnológicos e sociais envolvidos no projeto. 

 

6.3.2 Descrição detalhada das etapas do projeto 

O projeto será desenvolvido ao longo do bimestre e pode ser dividido em três 

etapas: 

1. Apresentação da proposta do projeto aos alunos 

2. Aulas sobre o conteúdo e, paralelamente, a elaboração dos relatórios dos grupos. 
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3. Debate e montagem de um projeto único para a turma. 

 

6.3.3 Apresentação e proposta do projeto  

Na primeira aula o professor irá apresentar o projeto aos alunos, detalhando todas as 

etapas. Neste primeiro contato, o professor irá fazer uma sondagem inicial sobre o 

conhecimento prévio dos alunos. Após a sondagem e a apresentação das etapas do 

projeto (aulas em sala de aula, construção do relatório e o debate) o professor levará a 

turma para o pátio do colégio onde farão um passeio. Nesse passeio, o professor e os 

alunos irão observar: 

 onde fica a caixa d’água  

 se existe uma cisterna  

 onde fica a bomba d’água 

A observação já fará parte do projeto e os alunos irão anotar o que eles 

observaram no colégio para compor o relatório final. 

 

6.3.4 Aulas sobre o conteúdo e construção dos relatórios dos grupos 

 

Os conteúdos serão apresentados em aulas preparadas pelo professor com o 

objetivo de fornecer aos alunos subsídios para a elaboração do relatório e para a 

participação no debate. Em cada aula o professor deverá trazer para a sala de aula uma 

discussão que esteja relacionada com o assunto geral do projeto, ou seja, a troca da 

bomba d’água. 

O programa proposto para a aplicação do projeto foi escolhido tendo como base 

os fundamentos físicos que se espera que o aluno domine para construir o relatório. Os 

conteúdos do programa são: 

1) Densidade  

 

 Apresentar o conceito de densidade; 

 Discutir a relação matemática: Densidade (ρ) = massa/volume;  

 Desenvolver atividades em sala que ilustrem o conceito. 
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2) Princípio de Arquimedes  

 

 Apresentar o problema de Arquimedes e discutir a solução proposta por ele; 

 Mostrar o princípio de Arquimedes;  

 Construir o conceito de empuxo, através das Leis de Newton;  

 Definir empuxo como uma força vertical que aponta para cima e que tem seu 

módulo igual ao peso do volume (V) do líquido deslocado pelo objeto imerso no 

fluido (matematicamente expresso por      ); 

 Exemplificar os conceitos através da discussão do movimento de uma bola 

dentro de uma piscina; 

 Discutir o funcionamento de uma bóia em uma caixa d’água, usada para evitar 

que a caixa transborde. 

 

3) Lei de Steven 

 

 Definir o conceito de pressão;  

 Identificar como esse conceito está presente em nosso cotidiano;  

 Apresentar a lei de Steven:         ;  

 Obter a lei de Steven através da análise do cubo imaginário dentro de um fluido, 

logo após de se discutir o conceito de pressão.  

 

4) Hidrodinâmica 

 

 Discutir o conceito de vazão;  

 Utilizar a conservação de energia para apresentar a equação de Bernoulli:                        

 

 
                    

 

5) Relatório  

 

 O relatório tem como objetivo apresentar a bomba escolhida pelos alunos, bem 

como as justificativas de tal escolha.  
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 O aluno terá liberdade para argumentar, da forma como desejar em seu relatório, 

desde que apresente seus argumentos bem fundamentados. O professor irá exigir 

apenas alguns itens indispensáveis no relatório.  

 O relatório deve mostrar, através de cálculos, que a bomba escolhida poderá 

encher a caixa d’agua, bem como dar uma média do tempo necessário para 

realizar a tarefa.  

 O relatório deve apresentar a relação custo benefício da bomba.  

 O relatório deverá apresentar um breve histórico sobre o fabricante da bomba e 

relatar qualquer informação adicional do mesmo, como as ações do fabricante no 

que diz respeito à preservação ambiental e os impactos sociais das fábricas nas 

cidades.  

 

6.3.5 Debate e montagem de um projeto único para a turma 

 

O debate será montado para que os próprios alunos decidam por um relatório 

que represente a escolha da turma. Este relatório será composto por elementos de todos 

os outros.  

 Cada grupo terá um tempo inicial onde apresentará o seu projeto e defenderá sua 

proposta. Em seguida, cada grupo terá a chance de fazer uma pergunta a outro grupo, de 

forma que cada grupo faça e responda uma pergunta. Depois de respondidas as 

perguntas, cada grupo irá escolher outro grupo para indicar um ponto positivo do 

relatório. Na última etapa, os grupos escolherão os melhores pontos de cada relatório e o 

debate será encerrado. Na próxima aula a turma deverá apresentar um relatório único ao 

professor contendo a proposta final da turma. 

 Neste debate, o professor deverá apresentar aos alunos a idéia de licitação. 

Caberá ao professor trazer alguns exemplos de licitações e explicar a importância da 

transparência no processo de construção de uma licitação por uma empresa. O professor 

deverá esclarecer que todos os projetos que envolvem dinheiro público passam por uma 

discussão um pouco parecida com essa, onde cada empresa apresenta seu projeto 

(apesar de o projeto final não ser a combinação dos melhores pontos de cada licitação). 
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