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RESUMO 

 

O trabalho a seguir consiste em uma proposta de sequência didática sobre o 

conceito de energia, tema inserido no currículo mínimo da 2a série do Ensino Médio para 

alunos da rede estadual do Rio de Janeiro. A fim de realizar este trabalho, foram levadas 

em consideração a legislação educacional e algumas teorias de aprendizagem, aplicadas 

à física que serviram de alicerce no desenvolvimento da sequência e nortearam a 

aplicação em sala de aula da sequência didática. O tema escolhido foca no ensino de 

energia, envolvendo energia mecânica e sua conversão em energia elétrica. Para 

enriquecer a discussão ilustrou-se a conversão de energia térmica em elétrica, 

estimulando uma discussão acerca do uso de outras formas de energia, assim como 

energias renováveis. Como produto associado a esta dissertação, elaborou-se um 

documento à parte, capaz de ser usado por docentes do ensino básico para aplicar essa 

proposta em sala de aula. 
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ABSTRACT 

 

 The following thesis consists of a proposal for a didactic sequence on the 

concept of Energy, a theme inserted in the Minimum Curriculum of the 2nd grade of High 

School for students of the State Network of Rio de Janeiro. In order to carry out this work, 

educational legislation and some theories of learning, applied to physics that served as a 

foundation in the development of the sequence and guided the application in the 

classroom of the didactic sequence were taken into account. The chosen theme focuses 

on the teaching of Energy, involving Mechanical Energy and its conversion to Electric 

Energy. To enrich the discussion, the conversion of Thermal Energy into Electrical 

Energy was illustrated, stimulating a discussion about the use of other forms of energy, 

as well as renewable energies. As a product associated with this dissertation, a separate 

document was prepared, capable of being used by teachers of the Basic Education to apply 

this proposal in the classroom. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ser professor no Brasil é uma tarefa árdua onde várias dificuldades são 

constatadas e tornam seu trabalho ineficaz. A literatura acadêmica nos cita alguns, como 

exemplo, Moreira (2018) nos apresentando o ensino de física no cenário atual em 

momento bastante complicado onde tal fato se justifica por haver reduções drásticas da 

carga horária,  ausência permanente de aulas em laboratórios, a falta de professores de 

Física, os resultados ruins nas avaliações internacionais, o próprio despreparo dos 

docentes, o ensino de física em descompasso com a realidade, a centralidade do papel do 

professor no processo ensino – aprendizagem, a pressão violenta sofrida pelos docentes 

em aprovar alunos nos vestibulares, consequentemente tendo apenas a função de 

depositar conhecimentos. 

 Os problemas listados acima colocam os docentes numa posição na qual precisam 

sair, porém dúvidas vão pairar em suas cabeças como: o que fazer para iniciar a mudança? 

Aumentar a carga horária? Deixar os alunos escolherem se querem estudar Física no 

Ensino Médio? Apesar disso, de maneira alguma pode-se perder a capacidade de enfrentar 

esses problemas que tornam principalmente a carreira docente cada vez mais deixada de 

lado pelos brasileiros. 

 Os desafios têm que ser superados de alguma forma e a ferramenta auxiliadora é 

a busca de processos que tornem o ensino mais interessante para o aluno. Moreira (2017) 

 enuncia a mentalidade ideal que o ensino de ciências tem que gerar nos estudantes onde 

o aluno é o foco principal da aprendizagem, os conteúdos sendo absorvidos através de 

uma aprendizagem significativa e a interação do estudante com a tecnologia no qual o 

professor e a máquina são os mediadores no processo de aquisição do conhecimento. 

 Sendo dessa forma, o docente necessita de um preparo melhor para esses novos 

tempos e assim satisfazer os estudantes com questões realmente relevantes para suas 

vidas. O trabalho que será iniciado pauta nessa mentalidade que se preocupa nos 

conhecimentos que serão importantes no cotidiano do estudante e principalmente 

elaborando estratégias para que alunos como protagonistas de todos os momentos tenham 

uma aprendizagem que leve consigo um significado real na sua vida e contato direto com 

tecnologias que manuseiam frequentemente para que não criem quaisquer obstáculos 

dentro do processo. 
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 O que seria essa tal aprendizagem significativa? Antes de conceituar tal forma de 

aprendizagem pode-se dizer que seu grande benefício é trazer criticidade no processo e 

evitar ao máximo a famosa educação bancária descrita por Freire (2007) que se baseia em 

tornar os estudantes ingênuos e dominados. Essa criticidade é essencial, já que desperta 

no estudante uma curiosidade que vai fazer com que o docente esteja mais preparado e 

interessado em sempre repensar suas ações com o foco de fazer o estudante perceber sua 

importância. Já com uma das consequências exemplificada conceitua-se a aprendizagem 

significativa através de Moreira (2017), sendo uma forma de fazer com que o aprendiz 

conecte seu conhecimento inicial com o que será aprendido futuramente e com isso o 

conhecimento já obtido pelo estudante pode ser complementado com mais efetividade e 

eficácia. 

 Na introdução da tecnologia, uma estratégia que pode ter sua eficácia é a inserção 

de tecnologias de informação e comunicação (TICs) que segundo Moreira (2018) se 

apresenta como requisito básico presente nas aulas de Física com a função de transformar 

as salas de aulas em laboratórios virtuais que fazem com que o estudante tenha papel ativo 

nas atividades que forem requisitados. 

 Haver uma possiblidade real da execução de uma experimentação é uma ação que 

não pode ser descartada segundo Pacheco (2006), já que é uma ferramenta que possibilita 

oportunidade de desenvolver capacidade nos alunos para que atuem num contexto mais 

científico e os tornem cidadãos mais ativos e conscientes dos problemas que atormentam 

a sociedade sendo capazes de futuramente resolvê-los. Portanto, debater e também 

entender o mundo que rodeia o estudante têm um papel bastante significativo neste 

trabalho e o agente facilitador será o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), 

pois de acordo com Bernardo, Vianna e Fontoura (2007), essa tríade proporciona ao 

estudante uma abordagem na qual permitirá a ele conceber seu conhecimento com 

criticidade e inserir os conceitos que são discutidos com seus professores em nosso mundo 

cotidiano, ampliando suas capacidades de desenvolvimento da observação crítica da 

globalização. Sendo assim, o tema energia se encaixa muito bem no que foi descrito 

acima, na medida que ao incorporar o papel de cidadão, o estudante necessita obter uma 

visão ampliada do que está acontecendo no mundo que o cerca destacando seus problemas 

e enxergando possíveis soluções. O trabalho em si possui tal mentalidade, já que 

enriquece o estudante para que tenha capacidade de discutir o conceito Energia 

inicialmente dentro de um campo de visão local e gradativamente distanciando-se, para 

que seja capaz de elaborar situações e ideias que futuramente beneficiem a humanidade. 
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E uma forma de colocar isso em prática é propor soluções para que tenhamos futuramente 

formas mais eficazes de produção de energia elétrica para nossas residências e a estratégia 

usada no trabalho será a energia elétrica sendo oriunda da energia térmica através do 

fenômeno denominado efeito Seebeck. 

 O grande objetivo do trabalho é auxiliar os docentes na elaboração de suas aulas 

na medida em que as exigências do mundo contemporâneo fazem com que estes tenham 

suas necessidades de materiais que contemplem conceitos significativos para o cotidiano 

do aluno ampliadas e assim planejando suas aulas de acordo com as teorias de 

aprendizagem trazidas pela literatura acadêmica.  

 A dissertação é organizada da forma que segue: o capítulo denominado “A 

Educação e o Ensino de Física” descreve de maneira bem sucinta a legislação educacional 

brasileira com suas inspirações, o estado atual do estudante brasileiro perante as 

avaliações externas, a construção do currículo e sua relação com o ensino de Física, as 

novas tendências que o currículo irá passar através da Base Nacional Comum Curricular 

onde foca-se como a Física está inserida, as Teorias de Aprendizagem referenciais para o 

trabalho e uma pequena descrição de como surgiu o ensino de Física no Brasil. 

O capítulo denominado “Conceitos Físicos Trabalhados na Sequência de Ensino” 

descreve os conceitos físicos que já tinham sido abordados, no momento que decorreu o 

produto em sala de aula, porém, de uma forma mais acadêmica. A linguagem matemática, 

em alguns momentos, descritas nesse capítulo serão remanejadas para que o aluno no 

Ensino Médio possa ter um melhor entendimento. 

O capítulo referente a metodologia indica as estratégias que servirão de referência para a 

execução das aulas abordando as teorias de aprendizagem, os materiais que serão 

utilizados e os conceitos trabalhados. 

O capítulo denominado “Aplicação do Produto Educacional” descreve exatamente o que 

aconteceu na sala de aula com a execução do produto baseada na metodologia citada no 

capítulo anterior. 

O capítulo sobre resultados tem a função de analisar o diagnóstico mostrado através da 

aplicação do produto educacional para que se reflita sua eficácia ou não. 

O capítulo de conclusão tem o objetivo de repensar todo o processo do trabalho para que 

assim tenha-se capacidade de avaliação da dissertação como um todo. 
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2. A EDUCAÇÃO E O ENSINO DE FÍSICA 

 

2.1 – PRINCIPAIS INSTRUMENTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

            2.1.1 – LEI DE DIRETRIZES E BASES 

 

 De acordo com Czernisz (2017), a publicação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

em 1996, vinculado ao que tange a Constituição Federal de 1988, foi considerado um 

marco significativo na medida que legislações anteriores não deram a devida importância 

ao Ensino Médio como etapa final da Educação Básica para o atendimento da população. 

Federal (2008) afirma que o surgimento de tal lei teve como consequência a vitória 

dos educadores, já que um dos interesses da educação brasileira foi atendido, como por 

exemplo, a formação da Educação Básica. 

Segundo Ricardo (2001), os grandes responsáveis pela necessidade de elaboração 

dessa lei educacional naquele momento, foram as alterações tecnológicas, econômicas e 

principalmente o grande volume de matrículas na rede pública de ensino. Somado a isso, 

o surgimento de uma revolução técnico industrial fez com que obstáculos fossem 

superados na área da tecnologia e deve-se destacar o papel da informática nesse processo, 

sendo primordial nas mudanças nas áreas do conhecimento e processos de 

desenvolvimento, como afirma Demo (1997). Ainda de acordo com Demo (1997), o 

trabalho e as relações sociais sofreram influência bastante considerável em tal momento.  

De acordo com Ricardo (2001), os criadores da proposta curricular naquele 

momento buscavam como objetivo de formação dos estudantes, a aprendizagem de 

conhecimentos ditos primários onde a obtenção de uma formação geral consistia na ação 

dos estudantes na busca, análise e escolha de assuntos que o faziam presentes no seu 

cotidiano. 

Segundo Martins (2000), a implementação das propostas curriculares que ficaram 

em consonância com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) criaram, na época , a sensação de 

uma nova concepção de Ensino Médio, onde características regionais tiveram uma 

consideração ainda não vista e, além disso , houve uma grande autonomia por parte dos 

educadores para a aplicação da propostas nas diversas instituições educacionais do país. 

Ainda de acordo com Martins (2000), o período de produção de tal proposta, o Ministério 
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da Educação reuniu com representantes de docentes e secretários dos Estados além da 

equipe de coordenação da proposta para que houvessem discussões nos Estados. Ricardo 

(2001) afirma que a proposta foi aprovada através do parecer n0 15/98, da CEB (Câmara 

de Educação Básica), do CNE (Conselho Nacional de Educação) e fez com que fossem 

criadas as DCNEM (Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio) servindo de 

auxílio para a LDB. 

  Segundo Ricardo (2001), a intenção da LDB foi criar uma nova “cara” ao Ensino 

Médio como parte da Educação Básica e obrigar o estado a oferecer aos brasileiros uma 

educação de qualidade. As DCNEM mostram que a fase final da Educação Básica para o 

Ensino Médio tem a necessidade de acabar com a interseção existente em tal fase onde a 

continuidade dos estudos como intenção de alcançar o ensino superior e a preparação do 

estudante para a formação de uma educação técnica são as essências presentes na referida 

lei. Portanto, um dos objetivos da LDB é a criação do vínculo entre a escola com o 

trabalho e a prática social, buscando “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, Art. 22). 

Segundo a LDB, o propósito é enfatizar o papel da educação à frente das novas 

exigências tecnológicas e sociais nas quais não cabem apenas dar ferramentas para o 

futuro profissional que ingressará no mercado de trabalho, mas também de introduzi-lo 

no processo produtivo almejando proporcionar condições primordiais ao seu exercício de 

cidadania e às atividades produtivas. Sendo assim, a educação tem o papel de instigar os 

estudantes a se desenvolverem socialmente. É principalmente nesse ponto que o 

documento deixa claro a necessidade de reorientação do Ensino Médio onde a escola tem 

a obrigação de sempre estar próxima das mudanças sociais e fornecer um currículo que 

tenha sentido para o aluno, na medida que o faz perceber que aquilo no qual está sendo 

discutido com o professor, tem direta conexão no seu cotidiano. 

Demo (1997) mostra a exigência da crítica com relação ao modelo tradicional de 

escola na qual os estudantes não eram exigidos a pensar e sim a memorizar. Tal autor 

ainda afirma que a LDB reitera a necessidade de desvencilhar-se da escola tradicional e 

que a Ciência e Tecnologia se faça presente nas questões políticas e sociais, e para isso, 

a constante atualização e todos os envolvidos no processo educativo precisa acontecer. 

Numa concepção de proporcionar ao aluno uma formação geral, o Ensino Médio nesse 

momento dá realce “a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico” (BRASIL, 1996, Art.53-III). 
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Segundo Castro (2007), a LDB se baseia como referência nas exigências da 

Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que se encontram a seguir: “a 

educação deve cumprir um triplo papel: econômico, científico e cultural; a educação deve 

ser estruturada em quatro alicerces: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver e aprender a ser” (BRASIL, l999, p.27). 

Demo (1997) afirma que a reforma feita no currículo naquele momento e a 

organização que o Ensino Médio ficou submetido com a LDB foram influenciadas pelas 

considerações da UNESCO e fizeram com que conteúdos mais condizentes com realidade 

do estudante fossem selecionados para que este obtivesse competências e habilidades que 

o fizesse adaptar-se na sociedade contemporânea. Seguindo essa linha, a LDB em seu 

Art. 26, nos mostra que a Organização do Ensino Fundamental e Médio precisa ser 

constituída de uma Base Nacional Comum que necessita ser complementada por uma 

parte diversificada. 

   Essa tal Base Nacional Comum seria orientada na preparação do aluno para 

estudos posteriores e na sua preparação para o trabalho. De acordo com Ricardo (2001), 

o governo brasileiro tinha como mentalidade em relação a educação, seu fornecimento 

em conhecimentos e habilidades básicas onde a democratização da aprendizagem por 

parte dos estudantes em todo o país fosse garantida. Sendo assim, a LDB descreve aquele 

estudante brasileiro que ela quer obter, quando no seu Art. 35 apresenta as finalidades do 

Ensino Médio. 

 

a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  o aprimoramento do educando 

como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico; a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando 

a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina (BRASIL, 1996). 

 

E no Artigo 36, §l, a LDB também deixa claro as competências que o estudante 

ao finalizar o Ensino Médio deverá comprovar ter alcançado e também servirão de 

referência na aplicação dos conteúdos, utilização de metodologias e em como 

diagnosticar a aprendizagem dos alunos. E são as seguintes: “domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; conhecimento das formas 
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contemporâneas de linguagens; domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 

necessários ao exercício da cidadania “(BRASIL,1996).  

E é nessa conjuntura, segundo Hassmann (1996), que surgem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’S), onde as áreas de conhecimento se baseiam em objetos 

de estudo constantemente integrados entre as disciplinas favorecendo assim a prática 

interdisciplinar. Tal documento também dá devida importância à especificidade dos 

conteúdos nas respectivas disciplinas, porém sempre que for possível, se tenha uma 

conexão geral com o objetivo de manter essa mentalidade integradora. 

As áreas segundo os PCN’S são: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

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

Tecnologias. 

A interdisciplinaridade deve ser compreendida “a partir de uma abordagem 

relacional, em que se propõe que, por meio da prática escolar, sejam estabelecidas 

interconexões e passagens entre os conhecimentos através de relações de 

complementaridade, convergência ou divergência” (BRASIL, l999). 

O documento deixa factível a interdisciplinaridade como função instrumental, não 

para criar novas disciplinas, mas para a escolha de conteúdos próximos das experiências 

dos alunos e aplicáveis em sua relação com o real.  

A parte diversificada do currículo, de acordo com a proposta, tem a função de 

atender as peculiaridades e necessidades regionais de cada sistema de ensino, não 

implicando profissionalização, mas objetivando enriquecimento, aprofundamento, 

diversificação e complementação curricular. “O seu objetivo principal é desenvolver e 

consolidar conhecimentos das áreas, de forma contextualizada, referindo-se a atividades 

das práticas sociais produtivas” (BRASIL, l999, p.37). 

De acordo com Viana (2009), infelizmente apesar de toda a intenção positiva 

carregada com a LDB, o Brasil não teve êxito em erradicar de vez com o analfabetismo 

e por consequência resultou no insucesso na oferta da educação de qualidade para sua 

grande maioria populacional. 

 

                      2.1.2 AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O 

ENSINO MÉDIO 

 

             De acordo com Czernisz (2013), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM) sofreram modificações, a partir do Governo da ex-presidente 
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Dilma Roussef, e uma de suas funções é servir como ferramenta para que o currículo seja 

melhorado em função das novas mentalidades que surgiram em função das exigências da 

sociedade. Tal autora ainda destaca a presença enfática da obrigatoriedade do Estado em 

oferecer às pessoas um Ensino Médio gratuito e de qualidade no Artigo 30 da Resolução 

n0 02/2012 (BRASIL, 2012).  

Moehlecke (2012) destaca que o documento mostra a necessidade da construção 

de um currículo mais atraente e de acordo com a realidade dos estudantes para que sirva 

de estratégia de combate aos altos índices de reprovação e abandono.  Seguindo esta ideia, 

a autora observa a necessidade do surgimento de uma estrutura de currículo que tenha 

uma parte geral e uma parte diversificada para que os alunos possam ser contemplados 

por diversas vertentes. 

Segundo Moehlecke (2012), o documento não tem caráter regulador e sim como 

ferramenta para que as escolas se sensibilizem e saem do tradicionalismo, transformando 

a educação em algo mais encantador e não somente ligado ao mercado de trabalho.  

 

                                   2.1.3 - PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA 

O ENSINO MEDIO - CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

 De acordo com Ricardo (2001), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S), 

surgiram depois da criação da LDB em 1996 onde discussões entre professores, 

universitários, pesquisadores, técnicos e representantes dos Estados foram necessários 

para que tal lei tivesse um referencial complementar. 

Segundo Hassmann (1996), dentre as várias propostas presentes nesses 

parâmetros, encontra-se a das Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias no 

Ensino Médio que englobada com as outras áreas têm a ideia de representar um leque de 

conhecimentos aos estudantes para que estes sejam capazes de ter uma leitura e visão de 

mundo. Sendo assim, os alunos terão competências e habilidades suficientes para permitir 

a intervenção e o julgamento prático da realidade. 

Segundo Veit e Teodoro (2002), as Ciências da Natureza tem a intencionalidade 

de unificar o ensino através das diferentes disciplinas, onde os professores dessas áreas 

com suas metodologias coordenadas articulam seu trabalho em função delas. Tais autores 

enfatizam o complemento “suas tecnologias”, pois associam a revolução gerada na 

investigação científica através do uso de computadores, porém também há a percepção 



 
 

20 
 

de um grande distanciamento entre a aplicação das tecnologias e as ciências. Portanto, 

com a inserção dos PCN’S há a esperança de aplicabilidade dos docentes em suas 

metodologias de ensino ou estratégias dentro do processo ensino – aprendizagem tal 

atitude.  

Ricardo (2001), complementa que para a aplicabilidade da tecnologia citada 

acima, os conteúdos precisam adequar-se à realidade, ou seja, um novo olhar relacionado 

ao mundo que nos cerca necessita ser efetivado. 

 

 2.1.3.1 - OS PCN’S ABORDANDO A FÍSICA 

 

Ricardo (2001), afirma que os PCN’ têm a ideia do papel da Física no nosso 

mundo e como estratégia de melhor compreensão parte de uma visão do microscópico 

para o macroscópico, sendo assim, abordam conceitos iniciados desde a evolução 

cósmica ao mundo interatômico e suas consequências nos fenômenos na natureza. 

Segundo Ricardo (2003), destaca-se que os temas de Física presentes no 

documento ressaltam a importância da construção do cidadão que tem noção de sua 

realidade e que crie neste uma capacidade de solidariedade e atitudes necessárias para 

solução de problemas que irão interferir na vida em sociedade. 

De acordo com Ricardo (2001), há de se ter bastante cuidado em não resumir o 

ensino de Física em conceitos, leis e fórmulas desarticuladas, dando ênfase apenas na 

matematização e não relacionando tais elementos com o cotidiano dos estudantes. 

Portanto, os conhecimentos de Física não podem ter um fim em si mesmo, mas tem a 

função de ferramenta, como quaisquer outras áreas de Ciências para que se tenha leitura 

e entendimento do mundo que nos rodeia. Sendo assim, o presente autor mostra que retirar 

ou acrescentar conteúdos não se apresenta como problema principal, mas sim a falta de 

conexão entre a teoria e a aplicação para o oferecimento de novas perspectivas no ensino 

de Física. 

Chiquetto (2011) deixa claro que os PCN’s somente têm sua finalidade no Ensino 

de Física, na questão da inserção da tecnologia, caso sejam integrados ao cotidiano das 

escolas, mesmo que tal documento tenha um caráter sugestivo no planejamento e 

execução da aula dos docentes. 
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2.2 – PRINCIPAIS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA. 

 

                     2.2.1 – PISA 

 

Para termos uma noção de como os estudantes brasileiros necessitam de 

alternativas inovadoras para a educação precisamos, ter como referência, indicadores de 

avaliação como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA sigla usada em 

inglês). Tal instrumento nos dá uma amostragem da situação educacional brasileira e 

internacional, principalmente na área das ciências, e como a qualidade está deficitária 

aqui em nosso país. O grande desafio imposto pelo PISA aos professores é fazer com que 

os estudantes adquiram conhecimentos nos quais sua participação ativa na incorporação 

destes seja de maneira eficaz, ou seja, o saber fazer é o grande objetivo a ser alcançado 

pelos alunos. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), o PISA faz parte de um conjunto de avaliações e exames nacionais 

e internacionais coordenados pela Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB), 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Essa 

avaliação acontece a cada três anos onde as áreas de conhecimento que a compõem são 

Leitura, Matemática e Ciências e em cada edição há uma ênfase em uma área de 

conhecimento.  

 

A ideia nessa pequena seção não é representar toda a estrutura de aplicação do 

PISA, mas sim mostrar de maneira qualitativa como se encontra o estudante brasileiro 

nesse exame. 

 

De acordo com Zompero, Figueiredo e Vieira (2016), o PISA em 2015 avaliou 

estudantes de 76 países em Leitura, Matemática e Ciências, onde a classificação do Brasil 

foi o sexagésimo lugar, e assim dá a dimensão da necessidade que a educação brasileira 

se reinventar. Os autores não se espantaram com o resultado pois pensam que a escola 

não oferece subsídios para que os estudantes desenvolvam internamente habilidades e 

competências básicas na aprendizagem de Ciências e também para a capacidade de 

compreensão do conhecimento científico, porém enfatizam para que tal cenário seja 

alterado é de extrema importância o oferecimento de condições ao estudante ser capaz de 
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desenvolver uma consciência crítica e de capacitá-los a ter autonomia de tomar decisões 

dentro de uma sociedade contemporânea. 

 

2.2.2  SAEB 

 

 Nessa pequena seção há uma pequena noção a respeito dos indicadores de 

referência a respeito da situação educacional de nosso país, no qual destaca-se o  Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB) de responsabilidade do  Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) , que é constituído por três 

avaliações externas que são executadas com o grande objetivo de diagnosticar  educação 

brasileira, de acordo com o INEP (2018). Os resultados de tais avaliações têm a utilidade 

de calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica conhecido como (IDEB) 

onde também é calculado a partir de dados da aprovação escolar obtidos através do Censo 

Escolar e fornece, então, indicadores da qualidade do ensino oferecido no Brasil. 

 

De acordo com o INEP (2018), o SAEB, atualmente, é composto por três 

avaliações como mostra a figura 1: Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 

Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) e a Prova Brasil. 

 

Figura 1- Composição do SAEB – Disponível em:< https://sedu.es.gov.br/avaliacoes-

nacionais >. Acesso em 06 jan.2019 

 

 Segundo INEP (2018), o Saeb abrangeu o 5º e o 9º ano do Ensino Fundamental e 

a 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas e de escolas particulares selecionadas nas 

disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A partir, de abril de 2017, houve uma 

mudança com relação a escolha das escolas participantes de tal avaliação e está descrito 

a seguir. 
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A Portaria 564, divulgada no dia 19 de Abril de 2017, determina que o público-

alvo do SAEB passou a ser: 

 

Todas as escolas públicas, localizadas em zonas urbanas e rurais, que possuam 

dez ou mais estudantes matriculados em turmas regulares de 3º, 5º e 9º anos do 

Ensino Fundamental; Todas as escolas públicas e privadas, localizadas em 

zonas urbanas e rurais, que possuam pelo menos dez estudantes matriculados 

em turmas regulares na 3ª série do Ensino Médio ou na 4ª série do Ensino 

Médio, quando esta for a série de conclusão da etapa;  Uma amostra de escolas 

privadas, localizadas em zonas urbanas e rurais, que possuam estudantes 

matriculados em turmas regulares de 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª 

série do Ensino Médio, distribuídas nas vinte e sete unidades da Federação 

(BRASIL, 2017). 

 

 Tal descrição acima é mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Tabela comparativa na qual representa a evolução do SAEB nos anos de 1990, 

2015 e 2017. Disponível em:< https://sedu.es.gov.br/avaliacoes-nacionais >. Acesso em 

06 jan.2019 

 

Portanto, apesar de ser um ótimo indicador da qualidade da educação básica, 

precisa de um enfoque maior na avaliação do ensino de ciências, já que antes de os 

estudantes serem avaliados internacionalmente, necessita-se urgentemente de uma análise 

nacional para diagnosticar o ensino de ciências no Brasil. 

 

2.3 – O CURRÍCULO 

 

Segundo SACRISTÁN (2013), o termo Currículo vem da palavra latina 

curriculum (cuja raiz é a mesma de cursis e currere). De acordo com o presente autor, na 
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Roma Antiga falava-se do cursus honorum, a soma das “honras” que o cidadão ia 

acumulando à medida que desempenhava sucessivos cargos eletivos e judiciais, desde o 

posto de vereador ao cargo de cônsul. O termo era utilizado para significar a carreira, e, 

por extensão, apresentava a ordenação e a representação de seu percurso. Por um lado, 

faz referência ao caminho ou decorrer da vida profissional e a seus êxitos. Por outro lado, 

o currículo também tem o significado de construir a carreira, os conteúdos desde percurso, 

sobretudo sua organização, aquilo que o aluno deverá aprender e superar e em que deverá 

executá-lo. Em sua origem, o currículo significa o plano de estudos proposto e imposto 

pela escola aos professores (para que o ensinassem) e aos estudantes (para que o 

aprendessem).  

Segundo Hunsche e Auler (2012), argumenta-se que o contexto educacional, 

principalmente no tocante relacionado a Física, necessita de mudanças drásticas na 

medida que são encontrados problemas, como por exemplo, o fato do ensino na sua 

mentalidade errônea ser essencialmente superficial onde não é apresentado a conexão 

entre o que é ensinado na escola e o cotidiano do alunado. Outro grande problema 

evidenciado por tal autora se encontra do fato de a Ciência ser considerada neutra frente 

aos diversos problemas enfrentados pela sociedade.  

Hunsche e Auler (2012) ainda complementa que as transformações necessárias 

não se revelam apenas nas mudanças de métodos e técnicas, mas sim no tratamento que 

os conteúdos precisam possuir em sua adequação ao cotidiano dos estudantes ao 

representar sua real influência na solução dos problemas presentes e futuros da sociedade. 

A autora em questão destaca o papel do currículo nesse processo onde o contexto dos 

estudantes assume um papel protagonista, já que os alunos se interessam muito mais em 

situações que apresentam significado em suas vidas, porém não se pode descartar a 

aplicação dos conhecimentos disciplinares onde sua dependência tem que se mostrar 

bastante clara em relação ao contexto inserido. 

 

            2.3.1 – BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) 

 

Mudanças importantes começam a acontecer na Educação Básica em decorrência 

da aplicação de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que por sinal 

já era previsto pela legislação educacional no Brasil, porém somente recentemente foi 

para o “papel” efetivamente. Segundo Tenfen (2016), esteve disponível para discussão, 

embora numa versão ainda básica, no período entre setembro de 2015 e março de 2016. 
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 De acordo com Tenfen (2016), a BNCC aborda os conhecimentos da área de 

Ciências da Natureza sob função de quatro eixos estruturantes: “seu conhecimento 

conceitual; sua contextualização histórica, social e cultural; seus processos e práticas de 

investigação; suas linguagens”. 

Segundo Selles (2018), o documento expõe regras e centraliza o currículo, pois 

como mostrado acima, os docentes são mecanizados a seguir os eixos estruturantes para 

que se desenvolva o processo ensino – aprendizagem nas disciplinas de Ciências. Inclui-

se ainda que as Diretrizes Curriculares Nacionais já exercem a função de considerar as 

disciplinas capazes de proporcionar aos estudantes uma formação básica, e que segundo 

a visão da autora, a BNCC faz com que os docentes percam sua autonomia e torne-se 

responsável por mais um obstáculo que estes terão que superar. 

 

                2.3.2 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR NA DISCIPLINA 

FÍSICA 

 

De acordo com Tenfen (2016), a BNCC com relação a Física, fará com que os 

professores exercitem seu conhecimento na história e epistemologia da Ciência com 

objetivo de fornecer aos estudantes uma visão correta sobre a natureza da Ciência e 

também no planejamento de ações que conduzam a uma melhor compreensão dos 

assuntos estudados. 

Segundo Mozenza e Ostermann (2016), a BNCC não pode ser considerada um 

currículo para qualquer disciplina, mas uma referência de como elaborar os 

conhecimentos que deverão ser ofertados aos estudantes, porém as desigualdades sociais 

não podem ser desprezadas. Para as autoras, a BNCC encontra-se em desacordo com os 

PCN’S, já que conteúdo, contextualização, investigação e linguagens não se conectam e 

sendo assim, faz com que o ensino baseado em competências e habilidades previsto pelos 

PCN’S seja descaracterizado. Mozenza e Ostermann (2016), avaliam que a proposta 

educacional não sofre nenhuma mudança nesse contexto e infelizmente a Física 

permanece sendo instruída a ser ensinada baseada em conteúdos tradicionais que possuem 

somente o objetivo de fazer com que o estudante passe no vestibular. 
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2.4. TEORIAS DA APRENDIZAGEM 

 

  2.4.1 – APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 De acordo com Gomes et al. (2015), a educação é organizada de maneira que os 

conhecimentos para serem adquiridos, passam por procedimentos metódicos onde a 

interação é uma atividade corriqueira do estudante. Sendo assim, sua influência na vida 

dos alunos tem grande dependência do comportamento da sociedade em diversos 

momentos. 

Segundo Siqueira – Batista e Schramm (2004), a consequência dessa interação 

entre escola e sociedade é a presença da atuação reflexiva no modo de compreender o 

processo ensino – aprendizagem. Os autores destacam que tal consequência acontece 

desde a Antiguidade, sendo responsável pelos pensamentos racionalistas e empiristas na 

conexão entre razão e entendimento e também entre experiência e sensibilidade. 

De acordo com Kant (1994), Immanuel Kant tirou proveito das considerações 

citadas acima para construir sua teoria do conhecimento que originou o construtivismo 

onde a interação com o meio constitui um agente facilitador da aprendizagem. 

Segundo Piaget (1975), o construtivismo recebeu uma atenção especial a partir 

das ideias de Kant, sendo que à medida que os estudos de Piaget evoluíam, houve a 

conclusão do processo de aquisição do conhecimento da seguinte forma: “Em linhas 

gerais, entende-se que a cognição se baseia em um mecanismo de processamento de 

informações no qual os símbolos são utilizados com base em combinações. O 

conhecimento é, portanto, construído a partir da interação entre sujeito e objeto” 

(PIAGET, 2003). Destaca-se assim, de maneira pedagógica, o papel do docente como 

problematizador, fazendo com que o aprendiz tenha papel ativo na solução de problemas. 

É de acordo com tal linha de pensamento sobre o construtivismo que se adentra a 

teoria de aprendizagem significativa trabalhada por David Ausubel, segundo Ausubel 

(1982). Para Ausubel,” o movimento de aprender é mais eficiente nas ocasiões nas quais 

o estudante consegue agregar e incorporar ao repertório de conceitos previamente 

organizados os novos conteúdos, evitando assim que estes sejam armazenados na 

estrutura cognitiva por meio de associações hipotéticas” (PELIZZARI et al., 2002).  
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“David Ausubel graduou-se em Psicologia, sendo destaque nas áreas de psicologia 

do desenvolvimento, psicologia educacional, psicopatologia e desenvolvimento do ego” 

(AUSUBEL, 2018). 

Segundo Moreira (1988), a importância das ideias de Ausubel deve-se ao fato de 

concentrar seus estudos numa teoria que procura entender como acontece a aprendizagem 

humana, usando como ponto de partida os mecanismos de cognição em que se destaca a 

absorção de informações pelo conhecimento prévio do aprendiz e assim abolindo a 

decoreba. 

De acordo com Buscweitz (2001), Ausubel deixa claro que a teia e conhecimentos 

se baseia na conexão das informações já conhecidas pelo estudante para que seja 

absorvida uma nova informação e tal processo precisa ser contínuo. Já permanente tal 

processo, é possível definir que os subsunçores, que são de acordo com Ausubel (1982), 

palavras que buscam iniciar a engrenagem dessa concepção de conhecimentos, os grandes 

responsáveis no estímulo que o estudante adquire para adquirir uma aprendizagem 

significativa para o resto de sua vida. “Aprender significativamente é o principal objetivo, 

de modo que os padrões dogmáticos são quebrados e a relação professor/aluno se 

transforma em uma relação mestre/ aprendiz, sem a rigidez de papéis pré-fixados. Há, 

portanto, flexibilização da participação dos atores na medida em que o aprendiz é também 

mestre e vice-versa” (AUSUBEL, 1982). 

Nessa perspectiva, Moreira (1988) destaca a transformação causada no modo de 

se ensinar e aprender quando há o sucesso na conexão entre o atual e o novo conhecimento 

adquirido. Segundo Michael (2001), a valorização do conhecimento decorre da mudança 

que é adquirida quando este se adapta as novas informações. ”No âmbito do ensino de 

Ciências, a aprendizagem significativa cria, para os professores e para os alunos, a 

possibilidade de contextualização dos conhecimentos científicos, promovendo, assim, um 

aprendizado mais efetivo, capaz de tornar o indivíduo um sujeito apto a construir sua 

própria formação, ou seja, protagonista em todas as atividades realizadas em sua sala de 

aula”(NARDIM et al 2005; OLIVEIRA e CYRINO, 2006). 

Ao enfatizar os argumentos citados anteriormente, Buchweitz (2001) ao realizar 

um estudo com estudantes de Licenciatura em Física e Biologia no qual os indagava dizer 

a respeito de suas aprendizagens significativas, percebeu que no ponto de vista deles o 

que mais chamou atenção foi uma mudança de postura de seus professores quando os 

fizeram a participar ativamente e por consequência houve um desencadeamento positivo 

em suas aprendizagens. 
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 Uma das ferramentas de auxílio no processo de aprendizagem significativa é o 

uso de mapas mentais, já que favorecem enxergar a estrutura cognitiva de cada aluno e 

pode mostrar o momento correto de inserção dos subsunçores, segundo Novak e Gowin 

(1984). De acordo com Moreira (1988), uma ação benéfica da aplicação dos mapas 

mentais consiste na observação da mudança da estrutura cognitiva de cada estudante onde 

é possível perceber as ligações de pensamento cada vez mais complexas e sendo assim, a 

capacidade de especialização de cada conceito torna-se amplificada. A seguir, Moreira e 

Buchweitz (1993), detalham a presença oportuna do surgimento dos mapas mentais no 

Ensino de Ciências e sua influência na relação entre professor e aluno. 

 

Compreende-se que os mapas conceituais se adequam consideravelmente ao 

ensino de Ciências uma vez que permitem, tanto ao professor quanto ao aluno, 

identificar a hierarquia dos seus conhecimentos e contextualizá-los. Isso só é 

possível por ser uma técnica flexível e de fácil procedimento, podendo ser 

utilizada em diferentes etapas da aprendizagem, com finalidades variadas 

(MOREIRA E BUCHWEITZ, 1993).  

 

 

Entretanto, de acordo com Siqueira – Bastista (2009), apesar da aplicação dos 

mapas mentais seja eficaz, não pode ser a única ferramenta no processo ou ainda ter a 

ideia de que sua ausência signifique o fracasso na aprendizagem, pois o docente sempre 

que possível precisa repensar seus métodos permanentemente com o intuito de fazer com 

que os estudantes sejam capazes de adquirir conhecimentos necessários para seu 

cotidiano. 

 

2.4.2  CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE ( CTS) 

 

Segundo Pereira dos Santos e Fleury Mortimer (2000), com o passar dos anos, os 

currículos de ensino de Ciências sofreram modificações em decorrência da tríade: 

Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) onde a grande premissa de aplicação das Ciências 

no ensino busca a conexão simultânea entre a comunidade (contexto social) e o papel de 

cidadão que será executado pelos estudantes. 

De acordo com Chrispino (2017), a Ciência e Tecnologia produzidas têm a 

intenção contínua de integrar-se a vida das pessoas com objetivo de influenciar de alguma 

forma a sociedade, visto que pode apresentar benefícios como ferramentas para 

solucionar problemas, mas também malefícios quando trazem perigos futuros. 
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Segundo Casiani e Linsingen (2009), a ênfase no ensino numa proposta CTS 

possibilita aos estudantes compreenderem o papel da Ciência na sociedade onde os 

estudantes por si só têm a necessidade de decidir as melhores formas de resolução de 

situações que os estimulem a tomar decisões não somente para seu benefício, também 

para a vida de outras pessoas. Os autores destacam a dificuldade de aplicação de tal 

abordagem no ensino, pois a complexidade na qual o processo ensino – aprendizagem se 

estabelece decorre de aspectos que em algumas situações não são contemplados no 

enfoque CTS. Porém, deve-se haver o comprometimento por parte dos professores de 

deixar totalmente explícito para os estudantes a real necessidade de inserção no cotidiano 

que os cerca, de acordo com Santos e Schretzler (1997). 

“Não se trata de mostrar as maravilhas da ciência, como a mídia já o faz, mas de 

mostrar as representações que permitam ao cidadão agir, tomar decisão e compreender o 

que está em jogo no discurso dos especialistas” (FOUREZ, 1995). Isso que é buscado nos 

currículos que seguem a linha de ensino baseada no enfoque CTS. 

 

2.4.3 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC’S) 

 

Sabe-se que atualmente a Tecnologia reina sobre o comportamento e cultura 

humana onde o alcance da comunicação e de informação é absurdo e atua muitas vezes 

como fator de alteração na vivência e inteligência. 

De acordo com Moreira Kenski (2003), desde os primórdios a atuação da 

tecnologia faz com que o comportamento no contexto social seja afetado. “Novos valores 

foram definidos e novos comportamentos necessitaram ser aprendidos para que as 

pessoas se adequassem à nova realidade social vivenciada a partir do uso intenso de 

determinado tipo de tecnologia” (MOREIRA KENSKI, 2003). 

De acordo com Lévy (1998), a hegemonia de tecnologias é capaz de proporcionar 

ao homem ferramentas que o auxiliam superar barreiras naturais e a sobrevivência com 

melhor qualidade de vida a qualquer tempo e lugar, sendo assim fatores contribuintes para 

o surgimento de novas aprendizagens. O autor complementa que tais aprendizagens 

surgem não só com objetivo de dominar conteúdos, habilidades e competências 

específicas, mas também tem a serventia de determinar valores, ações e visão de mundo 

dentro da sociedade. 

Segundo Ponte (2000), o papel que a escola necessita possuir para a adequação 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’S) é fato preponderante na 



 
 

30 
 

influência de mudança no papel do professor e em seu processo de formação, porém a 

dificuldade é extrema que tais tecnologias sejam implementadas e incorporadas na escola. 

O autor ainda destaca o grande benefício do uso das TIC’S na função de alterar a relação 

entre professor e aluno, já que as ações pedagógicas realizadas pelo estudante fazem com 

que o professor precise compreender ao máximo cada atitude para que suas dúvidas e 

questões sejam sanadas, portanto o docente em diversas situações age como aluno até 

porque passa a atuar como aprendiz, pois precisa pesquisar aspectos não planejados 

inicialmente e, por isso passa a ser uma espécie de companheiro do aluno na construção 

do conhecimento. 

 

2.5 -  O ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL 

 

 De acordo com Moreira (2000), o ensino de Física no Brasil coincide de alguma 

forma na discussão de tal modalidade no mundo, na medida que o ensino tem por 

referencial a cultura utilizada em cada país. O autor argumenta que apesar do curso de 

Física ter sido desenvolvido primeiramente nos Estados Unidos através do Physical 

Science Study Committee (PSSC), constitui-se em um ótimo ponto de verificação 

histórica do ensino de Física no Ensino Médio sob ponto de vista internacional. 

No Brasil, segundo Wener da Rosa e Becker da Rosa (2012), a pesquisa no ensino 

de Física é recente onde os professores pioneiros na área surgiram na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e na Universidade de São Paulo (USP) com a 

função de efetivar a produção científica e realizar cursos de pós-graduação em Ensino de 

Física. 

Segundo Moreira (1977), os professores do Instituto de Física da UFRGS se 

preocupavam com as metodologias do ensino e seus trabalhos se pautavam na construção 

de materiais didáticos com a justificativa de tirar a insatisfação recorrente dos estudantes 

de Física com o ensino ministrado, pois percebia-se desde aquele momento a ineficácia 

do ensino tradicional. 

De acordo com Werner da Rosa e Becker da Rosa (2012), no Instituto do Física 

da USP, as pesquisas também eram relacionadas com o mencionado anteriormente, 

porém numa linha mais comportamentalista. Os autores salientam que o número de 

pesquisas depois disso aumentou consideravelmente e assim contribuíram para o 

surgimento de novidades com relação a linhas de pesquisa e, sendo assim a consequência 
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foi a formação de vários professores com títulos de doutorado no Brasil fazendo com que 

os cursos de pós-graduação espalhados nos Estados brasileiros fossem ampliados. 

Porém, segundo com Werner da Rosa e Becker da Rosa (2012), as pesquisas e 

avanços ligados ao Ensino de Física não estão causando influência na prática pedagógica 

dos docentes, pois é percebido um muro que ainda não foi quebrado e separa o mundo 

acadêmico das escolas brasileiras, sendo assim a importância dessa conexão é necessária 

para que todos os envolvidos desde a comunidade escolar até os professores do ensino 

superior sejam beneficiados. 
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3. CONCEITOS FÍSICOS TRABALHADOS NA SEQUÊNCIA DE ENSINO. 

 

Neste presente capítulo ilustraremos os conceitos físicos que já tinham sido 

abordados e no momento que decorreu o produto em sala de aula, porém, de uma forma 

mais acadêmica. A linguagem matemática, em alguns momentos, usada nesse capítulo 

será transposta para que o aluno no Ensino Médio possa ter um melhor entendimento.  

 

        3.1 – TRABALHO 

 Segundo Sears e Zemansky (2008), quando existe no sistema de referência 

transferências de energia afirma-se que há a presença da grandeza trabalho na qual a 

atuação de uma força na direção de um deslocamento causado em um corpo e o próprio 

valor de tal deslocamento nos dão a dimensão de sua intensidade. Caso a força atuante 

for constante e o deslocamento do corpo estiver numa trajetória retilínea, o cálculo do 

trabalho acontece da seguinte forma: 

                                        W = F. d . cos ,                                                                   (1.0) 

Onde na equação 1.0, F representa a intensidade da força, d indica o deslocamento 

do corpo e  mostra o ângulo entre a força e o deslocamento. Sua unidade no Sistema 

Internacional de Medidas é chamada de Joule (J) que tem origem no produto entre as 

unidades Newton (N) e metro (m). 

De acordo com Sears e Zemansky (2008), os corpos podem realizar, sofrer 

influência do trabalho e ainda não realizarem/sofrerem trabalho. Tal fato está 

condicionado ao ângulo , pois se 2700 <  < 900, o trabalho sobre o corpo é positivo, já 

que a componente da força (Fx = F. cos ) na direção do deslocamento possui a mesma 

direção e sentido , caso  = 900 o trabalho é nulo, já que a direção da força é perpendicular 

ao deslocamento do corpo, e se  900 <  < 2700 o corpo sobre o corpo é negativo, já que 

apesar de a componente da força possuir a mesma direção do deslocamento, seu sentido 

é oposto. 

No caso de a força responsável por deslocar o corpo não for constante, Jewett Jr 

e John W (2011) afirmam que o trabalho associado a componente da força para pequenos 

deslocamentos Δx é igual a Fx .Δx. O autor delimita os extremos do deslocamento como 
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sendo xi e xf sabendo que estes se encontram entre pequenos intervalos e sendo assim, o 

trabalho da força pode ser calculado pela soma de um grande número de termos. 

                                          W ∑ 𝐹𝑥
𝑥𝑓

𝑥𝑖
𝛥𝑥.                                                                    (1.1) 

Havendo a possibilidade de tais deslocamentos se aproximarem de zero, Jewett Jr e 

Serway (2011) afirma que tal somatório fica sem limite, porém fica muito próximo de um 

valor de uma curva Fx inserida sobre o eixo x, conforme mostrado na equação, a seguir. 

                                       lim
𝛥𝑥→0

∑ 𝐹𝑥
𝑥𝑓

𝑥𝑖
𝛥𝑥 =  ∫ 𝐹𝑥

𝑥𝑓

𝑥𝑖
 𝑑𝑥.                                                     (1.2) 

Portanto, o trabalho da força variável, em uma dimensão, pode ser determinado de acordo 

com a equação 1.3: 

                                                  W = ∫ 𝐹𝑥
𝑥𝑓

𝑥𝑖
 𝑑𝑥.                                                                   (1.3) 

 

3.2 – RELAÇÃO TRABALHO E ENERGIA CINÉTICA 

Segundo Jewett Jr e Serway (2011), de acordo com a segunda lei de Newton sabe-

se que o somatório de forças que agem no corpo é o agente responsável por seu 

deslocamento e tal somatório pode ser substituído pela expressão da equação 1.4, onde 

“m” representa a massa do corpo e “a” é a aceleração adquirida no deslocamento. 

                                                  ∑ 𝐹 = 𝑚. 𝑎 = 𝐹𝑅 .                                                                                (1.4)  

De acordo com Sears e Zemansky (2008), o trabalho resultante desse somatório de forças 

é denominado pela equação 1.5. 

                                 WR = ∫ 𝐹𝑅 .
𝑥𝑓

𝑥𝑖
                                                                  (1.5) 

Sears e Zemansky (2008) afirma que podemos fazer a substituição a seguir associando as 

equações 1.4 e 1.5. 

WR = ∫ 𝑚𝑎
𝑥𝑓

𝑥𝑖
 𝑑𝑥 =  ∫ 𝑚

𝑑𝑣

𝑑𝑡

𝑥𝑓

𝑥𝑖
 𝑑𝑥 =  ∫ 𝑚

𝑑𝑣

𝑑𝑥

𝑥𝑓

𝑥𝑖

𝑑𝑥

𝑑𝑡
𝑑𝑥 =  ∫ 𝑚𝑣

𝑣𝑓

𝑣𝑖
𝑑𝑣.                                  (1.6) 

 O resultado da equação 1.6 é chamada variação da energia cinética, onde tal 

energia expressa por uma grandeza K na equação abaixo que está diretamente associada 

ao movimento. 
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                                 K = 
1

2
. 𝑚𝑣2.                                                                              (1.7) 

Visto ainda o resultado da equação 1.6, podemos expressar a equação que 

representa a igualdade entre o trabalho da força resultante e a variação da energia cinética, 

como: 

                          WR = Kf – Ki = ΔK.                                                                       (1.8) 

 

 3.3 – ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL 

 

 Baseando- se em Sears e Zemansky (2008), no sistema de coordenadas em que o 

eixo dos z é vertical e aponta para cima, a força gravitacional é: 

        

                                                 �⃗� =  −𝑚 𝑔 �̂�.                                                              (1.9) 

 

O produto escalar entre �⃗� . 𝑑𝑟  é - m . g . dz, desde que seja escolhido uma trajetória 

vertical, onde 𝑑𝑟 = 𝑑𝑧  �̂�. Sendo assim, a força gravitacional e a energia potencial 

gravitacional podem ser definidas da seguinte forma: 

                                    

                                   𝑈𝑔(𝑟 ) =  − ∫ (−𝑚𝑔)
𝑧

0
𝑑𝑧           →             𝑈𝑔 = 𝑚 𝑔 𝑧,            (2.0) 

ou seja, a energia potencial gravitacional de um corpo num ponto é resultado do produto 

da força gravitacional e a altura do ponto. As alturas são definidas a partir de qualquer 

ponto escolhido como referência. 

 

3.4 - ENERGIA MECÂNICA 

Como é mostrado em Villate (2012), forças conservativas têm duas propriedades 

simultâneas: quando uma força dita conservativa realiza trabalho sobre um corpo e este 

se move entre dois pontos quaisquer, não depende do tipo de trajetória de seu caminho. 

A outra propriedade se refere ao fato de seu trabalho realizado sobre o corpo ser zero em 
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qualquer caminho dito fechado (partida e chegada coincidentes). O mesmo autor ainda 

reforça que forças as quais não dependem apenas da posição no qual os corpos podem 

ocupar em determinada trajetória não podem ser consideradas como conservativas. Pode-

se mostrar isso através da força normal e da força de atrito que são reações executadas 

pela superfície de contato e dependem somente das condições que o sistema oferece; 

posicionando o mesmo corpo na mesma posição, porém com diferentes objetos colocados 

por cima, a força normal altera seu valor. Já a força de atrito, por depender da força normal 

e da direção do movimento, também não pode ser considerada conservativa. 

Na relação entre trabalho e energia cinética, vista na equação 1.6, a resultante das 

forças externas corresponde também a resultante de todas as forças conservativas 

acrescida com a resultante das forças não conservativas. 

                                   ∫ 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑥𝑓

𝑥𝑖
𝑑𝑥 + ∫ 𝐹𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠

𝑥𝑓

𝑥𝑖
𝑑𝑥 =

1

2
𝑚𝑣2

2 −
1

2
𝑚𝑣1

2                                (2.1) 

O lado direito da equação 2.1 mostra a subtração entre a energia cinética na 

posição xf e a energia cinética na posição xi. No primeiro membro da equação temos a 

primeira integral que além de ser igual à soma das integrais das forças externas 

conservativas atuantes no sistema, também resulta na variação da energia potencial total: 

                                                  ∫ 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑥𝑓

𝑥𝑖
 𝑑𝑥 = 𝑈(𝑥𝑖) − 𝑈(𝑥𝑓),                                           (2.2) 

onde U é a soma de todas as energias potenciais decorrentes no sistema. Ao 

trocarmos de lado, na equação 2.1, obtemos: 

                        ∫ 𝐹𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑥𝑓

𝑥𝑖
𝑑𝑥 =  𝐸𝑐(𝑥𝑓) + 𝑈(𝑥𝑓) - 𝐸𝑐(𝑥𝑖) − 𝑈(𝑥𝑖).                                     (2.3) 

Define-se que a energia mecânica é a soma entre a energia cinética e a energia 

potencial, em quaisquer direções na trajetória. Então podemos escrever a equação 2.3 

também de outra forma: 

                                          ∫ 𝐹𝑛ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠
𝑥𝑓

𝑥𝑖
𝑑𝑥 = 𝐸𝑚(𝑥𝑓) − 𝐸𝑚(𝑥𝑖).                                                (2.4) 

A integral do lado esquerdo é o trabalho realizado pelas forças não conservativas 

ao longo da trajetória e significa o aumento da energia mecânica do sistema. Podemos 

com isso associar o trabalho de forças conservativas com a conservação da energia 

mecânica. 
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Observa-se no lado esquerdo da equação representada na equação 2.4 que o 

intervalo de integração nada mais é que o percurso da trajetória do corpo em uma 

dimensão. Terão casos que não conheceremos a trajetória, porém, sabemos que é uma 

curva e bem definida. Se tal integral fosse calculada num percurso diferente da trajetória, 

o seu valor já não seria resultante ao aumento da energia mecânica. O sinal negativo na 

definição da energia potencial refere-se ao fato de a energia mecânica ser igual a cinética 

mais a potencial. 

Pode-se ainda visualizar que a energia cinética não pode ser negativa, já que a 

energia mecânica em qualquer posição da trajetória é sempre maior e no máximo igual a 

energia potencial nessa posição da trajetória. 

 

3.5 – ENERGIA INTERNA 

De acordo com Halliday, Resnick e Walker (2009), a energia interna representa a 

relação entre as interações intermoleculares, rotações, translações e vibrações das 

moléculas. Sendo assim, a variação da energia interna em um sistema é obtida através da 

diferença entre o calor trocado pelo sistema com o meio e o trabalho realizado pelo ou 

sobre o sistema (ΔU = Q – W). 

Com isso pode-se concluir que a primeira lei da termodinâmica representa a 

relação onde a soma da energia mecânica com a quantidade de calor trocado pelo sistema 

(nesse caso isolado) é constante. Pensando de maneira análoga dizemos que a energia 

total inicial do sistema é também a energia total final de tal sistema de acordo com 

Halliday (2009). O autor, a seguir, relaciona a primeira lei da termodinâmica com o 

funcionamento dos geradores termoelétrico 

Trazendo tal conceito para a aplicação do funcionamento de 

geradores termoelétricos (efeito Seebeck), onde não há realização de trabalho, 

já que não há uma variação considerável do volume no sistema, afirma-se que 

para a conversão termoelétrica acontecer, a variação da energia total do sistema 

é exatamente a quantidade de calor trocado com o meio ambiente ( ΔU = Q ) ( 

HALLIDAY, 2009). 
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3.6 – EFEITO SEEBECK 

O efeito Seebeck é representado através da conexão entre materiais metálicos 

diferentes, através de junções de maneira que estas são mantidas com temperaturas 

distintas T1 e T2  onde T1 > T2  e assim os metais conseguem fazer com que circule 

corrente elétrica, como mostrado na figura 3, segundo Gould et al., 2008; Dziurdia, 2011. 

Portanto, para que aconteça o efeito Seebeck entre metais distintos, estes devem possuir 

certa diferença entre suas temperaturas (ΔT), conforme figura 3 e de acordo com Bobean 

e Pavel (2013). Para Dziurdia (2011) “o cálculo da voltagem (tensão) de Seebeck (VS) 

depende da diferença entre T1 (quente) e T2 (frio) onde é representado o gradiente de 

temperatura entre as junções nas extremidades do material”, sendo esta relação 

representada pela equação 2.5. 

 

                   VS = α. (T1 – T2); onde α representa o coeficiente de Seebeck.                         (2.5) 

 

 

Figura 3 - Efeito Seebeck. Disponível em: 

<http://www.thermocom.com.br/termopares/termopares.php>. Acesso em 12 jan. 2019. 

De acordo com Ahiska e Mamur (2013), tal coeficiente para geradores 

termoelétricos produzidos com metais é na ordem de 1 microvolt por grau Celsius (1 

µV/0C), entretanto, para materiais semicondutores segue a ordem de cem microvolts por 

grau Celsius (100 µV/0C). Segundo Ramadass; Chandrakasan (2011),”a obtenção da 

voltagem de Seebeck, a perda no condutor deve ser mínima com a finalidade de geração 

termoelétrica com maior eficiência possível”.  

 

http://www.thermocom.com.br/termopares/termopares.php
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3.7- TRABALHO E ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA 

De acordo com Young e Freedman (2009), ao considerar uma carga Q em um 

ponto qualquer do espaço onde representamos sua posição através de um vetor 𝑟𝑄⃗⃗  ⃗ em 

relação a um referencial O. Tal carga gera um campo elétrico �⃗�  em outro ponto ( ponto 

P) cuja posição é associada ao vetor 𝑟𝑃⃗⃗  ⃗. Uma carga de prova 𝑞0, localizada em P, sofrerá 

influência de uma força de natureza elétrica 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗ exercida pelo campo elétrico de Q sobre 

ela. A figura 4, a seguir tem a função de mostrar o referencial O, os vetores posição 𝑟𝑄⃗⃗  ⃗ e 

𝑟𝑃⃗⃗  ⃗ das duas cargas associadas ao referencial, e também o vetor-posição (𝑟𝑃⃗⃗  ⃗ −  𝑟𝑄⃗⃗  ⃗) do 

ponto P em relação a carga Q. 

 

Figura 4 - Os vetores-posição da carga Q e do ponto P. Fonte: Fundamentos de Física 3 - 

Belo Horizonte -Editora UFMG, 2010. 

 

De acordo com Young e Freedman (2009), a força de natureza elétrica que a carga 

geradora Q exerce sobre a carga de prova 𝑞0 é mostrada através da equação 2.6. 

𝐹𝑒⃗⃗  ⃗ = 𝑞0. �⃗� =
1

4𝜋𝜀0

𝑄𝑞0

|𝑟𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗−𝑟𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗|
2

𝑟𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗−𝑟𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗

|𝑟𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗−𝑟𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗|
 .                                                                  (2.6) 

A equação 2.6 deixa claro que a força elétrica depende apenas da distância entre 

as cargas e está na direção da reta que as une. Sendo assim, o trabalho realizado por 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗ no 

deslocamento da carga de prova 𝑞0 através do campo gerado por Q é mostrado na equação 

2.7. 

𝑊𝐴𝐵 = ∫ 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗
𝐵

𝐴
. 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗  = 

𝑄𝑞𝑜

4𝜋𝜀0
∫

1

𝑟2

𝐵

𝐴
�̂�𝑑𝑟 =  

𝑄𝑞𝑜

4𝜋𝜀0
∫

𝑑𝑟

𝑟2

𝐵

𝐴
 ,                                          (2.7)            

onde 𝑟 =  𝑟𝑃⃗⃗  ⃗ −  𝑟𝑄⃗⃗  ⃗ e �̂� =  
𝑟𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗−𝑟𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗

|𝑟𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗−𝑟𝑄⃗⃗⃗⃗  ⃗|
. 



 
 

39 
 

  Segundo Young e Freedman (2009), é observado através da equação 2.6 que o 

trabalho depende somente da distância entre as cargas e não depende do caminho entre 

os pontos A e B no cálculo da Integral, sendo assim, pode-se considerar tal força como 

conservativa. Então, quando uma carga de prova 𝑞0 movimenta-se de uma posição A para 

uma posição B, afirma-se que o trabalho realizado pela força de natureza elétrica 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗ é 

considerado como energia potencial elétrica que depende apenas dos pontos A e B e sua 

variação relacionada aos pontos B e A tem como resultado o trabalho negativo realizado 

pela força elétrica no deslocamento da carga entre A e B, como mostrado na equação 2.8. 

                                        𝑈𝐵 − 𝑈𝐴 = −𝑊𝐴𝐵 = −∫ 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗
𝐵

𝐴
. 𝑑𝑠⃗⃗⃗⃗  .                                (2.8) 
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4.  METODOLOGIA 

Tal capítulo é baseado numa proposta de aula a respeito do tema energia onde o 

objetivo que se pretende atingir é fazer com que o aluno se situe como protagonista do 

processo ensino aprendizagem, por isso a escolha foi feita a partir de pressupostos 

baseados na aprendizagem significativa onde os TICs são utilizados como ferramenta de 

ajuda ao docente, pois permitem estabelecer no processo ensino – aprendizagem o aluno 

como preocupação central, restando o papel do professor apenas como mediador, 

buscando novas estratégias de ensino visando a relação entre o conteúdo dado em sala de 

aula e a vida cotidiana dos alunos, sendo assim,  inicia-se um processo motivacional para 

que as aulas sejam mais atrativas e tenham um retorno positivo. Aliado a isso, o tema 

energia foi percebido como um assunto que possui diversas utilidades na vida dos alunos 

e ao mesmo tempo encontra-se inserido no currículo escolar, principalmente na discussão 

a respeito de fontes alternativas de energia com a finalidade de preservar o meio ambiente. 

 O público alvo são turmas regulares de Segundo Ano do Ensino Médio da Rede 

Pública Estadual de Ensino. 

De acordo com Gomes, Garcia e Calheiro (2015), o termo energia é 

frequentemente utilizado no cotidiano do estudante, porém seu conceito é complicado de 

ser entendido quando aplicado nas aulas de Ciências.  

Segundo Russo (2007), “Nos múltiplos pontos que aparece, seja nas abordagens 

nutricional, atômica, elétrica, cinética, eletroquímica, natural, radioativa, entre outras, 

acabam tornando-o complexo e de difícil entendimento”. 

Sendo assim, Gomes, Garcia e Calheiro (2015), entende que há possibilidades 

extensas de aplicação de conceitos a respeito de energia e no currículo escolar tal tema 

encontra-se de maneira bastante dificultosa para a compreensão dos estudantes e com isso 

o surgimento de inequívocos é uma consequência que os docentes não podem descartar. 

Nas ideias de Jacques et al., (2009), “O amplo número de concepções inadequadas 

sobre sua definição é decorrente de sua extrema abstração, o que torna árdua sua 

compreensão pelos estudantes”.  

Portanto, uma intervenção por parte dos docentes se faz necessária quando esse 

tema é abordado em sala de aula para que nesse momento uma metodologia baseada numa 
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sequência de ensino possa servir de referencial e consiga alcançar docentes que possuem 

dificuldades nas construções de processos ensino – aprendizagem. 

Pretende-se apresentar um conjunto de seis encontros, nos quais os conceitos 

sobre energia serão apresentados sobre uma temática que fará com que o estudante 

perceba seu papel principal no processo ensino-aprendizagem. Tais encontros são 

inspirados nas ideias de Ausubel que com sua teoria de Aprendizagem Significativa irá 

fazer o aluno a conectar suas ideias iniciais com que irá aprender para que assim se efetive 

a absorção do conhecimento, sendo que em alguns momentos a tecnologia adentra-se para 

que este acompanhe as evoluções do mundo contemporâneo e também um pouco da 

presença da experimentação para que seja exigido do estudante a capacidade de resolução 

de problemas numa temática que envolverá seu papel de cidadão. 

Público alvo: alunos da 2a série ou 3a série do Ensino Médio. 

Duração das aulas: 2 tempos de 50 minutos que correspondem a cada encontro. 

 

 1 o encontro: 

 

No primeiro contato com os alunos, o professor com sua desenvoltura precisa 

fazer com que os alunos se sintam à vontade e deixar claro que nesse momento, aspectos 

quantitativos não participarão de sua análise para com isso ter a capacidade de introduzir 

um levantamento sobre o que sabem ou não a respeito do tema energia. Isso pode se dar 

através de perguntas simples que desencadearão em um diagnóstico da turma na qual o 

professor queira aplicar tal produto. Acredita-se que o professor empregue 

aproximadamente 30 minutos. No apêndice B desse documento, tem-se exemplo de um 

questionário que pode ser utilizado nesse encontro.  

De acordo com Gomes, Garcia e Calheiro (2015), o primeiro momento de 

interação professor – aluno na sala de aula é a criação de estratégias para saber 

inicialmente o pensamento do aluno sobre o tema e uma ferramenta neste momento é a 

obtenção dos conhecimentos prévios, pois como citado anteriormente, o assunto pode 

absorver respostas das mais variadas possíveis. 
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Por seguinte, até também como forma de facilitação da análise das respostas dadas 

pela turma, o professor para dar início a discussão sobre o tema pode fazer com que os 

alunos respondam as perguntas feitas inicialmente de maneira oral e, sendo assim, fazê-

los pensar melhor. Para não se perder, é interessante o professor anotar no quadro(lousa) 

as respostas que chamem uma melhor atenção com o intuito de conectá-las de acordo com 

o seu cotidiano. Ainda como uma estratégia para auxiliar o professor, também pode pedir 

para seus alunos que formem grupos pequenos para que pensem e debatam sobre o tema 

proposto. 

Ainda de acordo com Gomes, Garcia e Calheiro (2015), o docente tem que ter a 

compreensão das barreiras que podem surgir para a construção de novos conceitos e por 

isso necessita fazer com que surja um leque de significados para que seja possível uma 

distinção de cada um e para isso o ponto central é o tema Energia. 

Na continuação do encontro, o professor deve pedir para que seus alunos leiam 

um texto sobre energia com a finalidade de contextualizar o tema e assim aplicar o 

conhecimento de uma forma mais construtiva e menos mecânica. Um exemplo de texto 

com tal objetivo pode ser encontrado no apêndice B, como texto (aula 1). Segundo 

Moraes (2008), é extremamente necessário dentro do processo ensino-aprendizagem 

estratégias que façam os alunos conectarem o que está sendo debatido com o professor 

com o contexto no qual está inserido e tal autor ratifica isso através da afirmação a seguir: 

 

A mediação da aprendizagem deve interligar os assuntos, explorando e 

facilitando a compreensão do mundo e suas interações. Tem um caráter 

fundamental, para que ocorram aprendizagens significativas, um ensino 

contextualizado de Física de modo inter-relacionado, refletindo sobre o 

contexto social e cultural (MORAES, 2008). 

 

Tal atividade deve durar cerca de 40 minutos 

A seguir, o professor com o objetivo de motivar os alunos para pesquisarem de 

maneira correta através de um simples teste, orientou que os alunos descrevessem os 

procedimentos que fariam para pesquisar um tema usando um computador presente na 

sala de aula. Por sua vez, para pesquisar a respeito do tema escolhido por seus alunos, o 

professor usará recursos mais acadêmicos como sites das principais universidades do país 

(USP, UFRJ, UNICAMP, etc...),bases de pesquisa de artigos como o scielo.org, e 
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também, ferramentas do Google (Google Acadêmico), comparando-os com buscas 

simples como “Yahoo resposta”, “Brasil escola” e o site do Google. Sendo assim, pedirá 

aos alunos para opinarem a respeito da confiabilidade. Com essa ação o professor utiliza 

30 minutos de sua aula.  

Ao final do encontro, para que sirva de ignição para a próxima aula, o professor 

poderá pedir aos estudantes que pesquisem a respeito do tema fontes de energia. 

 

 

 

2 o encontro 

 

 Nesse encontro, pode-se iniciá-lo através de um debate no qual será questionado 

as vantagens e desvantagens das principais fontes de energia usadas no mundo 

contemporâneo. O motivo dessa ação é contextualizar e tornar palpável para o estudante 

tal tema e colocá-lo como protagonista da decisão de utilização das fontes de energia na 

sua vida. 

Segundo de Castro Catarino, Queiroz e de Araújo (2013), um ensino baseado na 

perspectiva dialógica possibilita uma mudança no processo ensino – aprendizagem , já 

que o protagonista passa ser o estudante que passa ter suas opiniões valorizadas e 

discutidas para que se construa o conhecimento , sendo assim os debates em sala de aula 

permitem o avanço na construção do pensamento e a capacidade de observação da 

complexidade do mundo global fazendo-os compreender as representações responsáveis 

para seu entendimento. 

Um exemplo de abordagem a respeito das principais fontes de energia está de 

acordo com as figuras 5, 6 e 7. 
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Figura 5 – Centro de Pesquisa e Ensino Aplicada (CEPA) pertencente ao Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo (IF-USP). Quadro comparativo entre vantagens e 

desvantagens das fontes de energia.  Disponível em: 

<http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.ht

m>. Acesso em 20 set. 2017. 

 

Figura 6 - Centro de Pesquisa e Ensino Aplicada (CEPA) pertencente ao Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo (IF-USP). Quadro comparativo entre vantagens e 

desvantagens das fontes de energia. Disponível em: 

<http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.ht

m>. Acesso em 20 set. 2017. 

  

http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
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Figura 7 - Centro de Pesquisa e Ensino Aplicada (CEPA) pertencente ao Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo (IF-USP). Quadro comparativo entre vantagens e 

desvantagens das fontes de energia. Disponível em: 

<http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.ht

m>. Acesso em 20 set. 2017. 

Por seguinte, com a finalidade de contextualizar a ligação entre a grandeza física 

Velocidade e a Energia, utiliza-se um pequeno vídeo a respeito do Kinetic Energy 

Recovery Systems (KERS) encontrado no youtube, como estratégia de levar esse assunto 

ao estudante realizando uma conversa sobre Fórmula 1. 

Já com o aluno mais à vontade com a aula, para que ao final do processo o professor 

compare o que foi aprendido sobre a aula, pode-se usar um pequeno texto que estimule a 

pensar sobre o tema do vídeo e a ligação a respeito das grandezas citadas acima. Tal texto 

e suas perguntas que podem ser usados como modelo estão presentes no Apêndice B, no 

texto (aula 2). 

A partir daí, o professor pode iniciar a descrição a respeito da energia cinética, onde 

a participação dos alunos na descrição da conectividade entre as estratégias utilizadas fará 

que o tema seja absorvido pelos alunos com maior facilidade. 

No final, sempre estimular os alunos a realizarem pesquisas através dos sites com 

credibilidade a respeito do tema que foi estudado, para que na próxima aula, o que não 

ficar claro para o estudante possa ser fonte de debates para os próximos encontros. 

 

 

 

http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
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3 o encontro 

No início da aula, com o intuito de mostrar a utilidade de aprendizagem sobre o 

que vai ser o foco da aula, o professor mostrará um vídeo do youtube a respeito do 

funcionamento de uma usina hidrelétrica no qual o aluno perceberá a presença desse tipo 

de energia em seu cotidiano.  

Logo após a utilização de um texto que mostre como é a estrutura de uma usina 

hidrelétrica e sua serventia de fazer com que o estudante comece a perceber o surgimento 

de um tipo de energia relacionada com a queda d’agua. Um exemplo é proposto no 

Apêndice B, como também perguntas que podem ser associadas ao assunto e que o texto 

(aula 3) possa servir de referência. 

A seguir, já com o aluno ambientado no processo de aprendizagem proposto pelo 

professor, pode-se iniciar a discussão a respeito da energia potencial gravitacional. 

 

4 o encontro 

No primeiro momento da aula, o professor apresenta para a turma o simulador 

PHET, que servirá de instrumento de visualização e manipulação dos estudantes para a 

compreensão das conversões de energia cinética e potencial. A intenção neste momento 

é instruir os estudantes no manuseio do simulador. 

De acordo com Chiossi e Costa (2018), com a constante mudança da sociedade 

percebe-se a inserção das tecnologias digitais cada vez mais ativa no cotidiano e os 

docentes precisam se adaptar a tal realidade, sendo assim o uso de tecnologias digitais 

pode ser uma estratégia eficaz para prender a atenção dos estudantes , já que adequa-se 

com suas realidades e com isso a ampliação de possibilidades de aplicação como: vídeos 

e simulações se faz necessário. 

Segundo Mello e Oliveira (2015), é de extrema importância a educação conectar-

se com a realidade que cada vez mais exige que os estudantes sejam preparados para lhe 

dar com problemas de natureza global e que tais soluções podem ser encontradas 

colaborativamente através do mundo digital. 

O professor para a aplicação desta atividade necessitará de um local no qual 

computadores precisarão ser disponibilizados e não esquecendo de haver internet em tal 

local. Caso isso não seja possível, uma alternativa que o professor pode criar é através do  
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Google Classroom que apresenta para os estudantes uma longa lista de vantagens para os 

estudantes, pontuando que a vantagem do site (aplicativo) é que “os alunos e professores 

se conectam facilmente, dentro e fora de escolas” (GOOGLE CLASSROOM, 2018). A 

finalidade é criar um ambiente virtual para a turma e a partir dele já endereçar a página 

do simulador, e com relação ao obstáculo em relação ao oferecimento de internet no local, 

o professor pode através de seu smartphone rotear internet para a turma. 

Logo depois, com o aluno já ambientado com o simulador, o professor com o 

objetivo de diagnosticar o entendimento dos alunos nos processos de conversão citados 

anteriormente, poderá distribuir um questionário, que está no Apêndice B como 

questionário (aula 4). Se no local não for possível haver computadores para todos os 

estudantes, a atividade poderá ser feita em grupos. Toda a atividade poderá ser realizada 

em 1 hora e 40 minutos. 

   

5 o encontro 

Aqui o professor já pode iniciar sua aula debatendo com seus alunos a respeito do 

conceito de Energia Mecânica, com o objetivo de fazer com que o estudante tenha a 

percepção de entender as formas de energia presentes em diversas situações. (tempo 

estimado - 20 minutos) 

Segundo Wesendonk e Terrazzan (2016), as simulações educacionais podem 

servir de adaptadores de laboratórios com grandes aparatos e sendo assim os estudantes 

podem realizar nos computadores ou celulares reproduções de fenômenos que seriam 

impossíveis de serem observados em escolas. 

Por seguinte, o professor considerará situações especiais, onde não há quaisquer 

resistências, caso onde entra a conservação da energia mecânica, e para mostrar de 

maneira prática tal situação é que entra o simulador utilizado no encontro anterior. (tempo 

estimado – 20 minutos) 

Agora, o professor discutirá a transformação de energia, usando a conversão de 

energia térmica em elétrica. Para isso ele disponibiliza um pequeno texto, localizado no 

Apêndice B como texto (aula 5), sobre termoeletricidade e efeito Seebeck como 

referência de energia alternativa para os dias atuais. A finalidade dessa ação é avaliar as 

primeiras impressões dos estudantes sobre o assunto. (tempo estimado – 10 minutos) 
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Depois da leitura do texto o professor pode iniciar a discussão a respeito dessa 

forma de obtenção de energia e deixando os alunos como protagonistas dessa ação onde, 

sempre que possível, fazê-los pensar no porquê de sua não obtenção atual para o 

funcionamento de dispositivos elétricos em nossas residências. (tempo estimado – 50 

minutos) 

Ao final do encontro, o professor deve pedir aos alunos uma pequena pesquisa 

sobre corrente elétrica e diferença de potencial com o objetivo de habituarem com 

conceitos que serão abordados no próximo encontro. 

6 o encontro 

 No momento inicial, o professor deve levar seus alunos se possível em um espaço 

adequado para realização de experimentos (laboratório). Aqui é instruído aos alunos 

como se dá o manuseio de um multímetro (o professor precisará de tal instrumento para 

essa atividade) e reforçar a ideia com relação aos conceitos de corrente elétrica e diferença 

de potencial. (tempo estimado – 20 minutos) 

De acordo com Wesendonk e Terrazzan (2016), não se pode descartar como 

ferramenta auxiliadora do processo ensino – aprendizagem o uso da experimentação, pois 

é considerado um dos alicerces da construção do conhecimento na área de Ciências e, 

portanto, sua presença será de extrema importância para o docente fazer com que os 

alunos sejam considerados os atores principais da atividade.  

 Por seguinte, o professor disponibilizará fios de forma “jacaré” e metais diferentes 

dispostos para que alunos em grupos de no máximo 5 pessoas seguindo instruções e 

levantando a análise de seus alunos sobre o procedimento (tempo estimado – 1 hora e 10 

minutos). Um modelo de instrução que pode ser feita pelo professor se encontra no 

Apêndice B como Avaliação Somativa (aula 6). 

No final do encontro, o professor baseado no vídeo do youtube sobre gerar energia 

com água, deve mostrar uma forma mais eficaz de obtenção de energia elétrica através 

do efeito Seebeck, usando uma placa Peltier colada entre duas latas onde em cada uma é 

despejada água quente e gelada e depois conectando garras jacaré nos fios da placa para 

conectá-los ao multímetro, para que assim registre a voltagem. A função é deixar o aluno 

questionar o porquê dessa melhora e atuando como mediador do processo mostrar o papel 

da placa Peltier nesse fenômeno. Claro que dependendo do nível de sua turma, o professor 
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pode realizar um debate mais profundo a respeito da função dos semicondutores presentes 

na placa Peltier na melhoria de conversão da energia térmica em elétrica (tempo estimado 

– 20 minutos). 
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5. APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

A aplicação do produto educacional aconteceu no Colégio Estadual Presidente 

Kennedy, na cidade de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro. O produto foi aplicado 

numa turma com 29 adolescentes do Segundo ano Regular do Ensino Médio em aulas de 

duração de uma hora e quarenta minutos.  

A primeira aula começa com a entrega de um questionário (presente no Apêndice B 

como questionário – levantamento de conhecimentos prévios) com o objetivo de captar 

conhecimentos prévios dos alunos a respeito do tema energia, como ilustrado nas figuras 8 

e 9. O tempo utilizado nessa atividade foi de aproximadamente 30 minutos. 

 

 

Figura 8 - Aluno respondendo o questionário de obtenção de conhecimentos prévios. 

 

 

Figura 9. - Aluna envolvida na resposta do questionário de captação de seus conhecimentos 

prévios. 
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Suas respostas com relação ao que é energia e basearam na eletricidade e na 

execução de tarefas. Já a respeito dos tipos de energia, a grande maioria descreveu a 

elétrica, solar, eólica e hidráulica relacionando corretamente com suas utilidades nos seus 

cotidianos. 

Para Moreira (2015), a presença dos organizadores prévios é o plano elaborado 

por Ausubel (1982) para manusear a estrutura cognitiva dos estudantes com a finalidade 

de ser um agente facilitador no processo ensino – aprendizagem. São materiais a serem 

introduzidos antes do conteúdo a ser trabalhado e servem de ligação entre o que o aluno 

já sabe e o que ele deve aprender, para que ao final do processo seja absorvido de forma 

significativa. 

No momento seguinte, inicia-se a realização de um debate inicial a respeito do 

tema energia e como mediador do processo coloquei seus relatos no quadro, como exibe 

a figura 10. Tal debate durou cerca de vinte minutos. 

Isso é apresentado por Moreira (2015) quando este se refere a estrutura cognitiva 

dos alunos necessitando de interações para que informações possam dar seu 

prosseguimento e ajudá-los para que se encaixem na organização e integração.  É o ponto 

de partida da entrada dos denominados subsunçores, que têm a serventia de referência 

chave para o desencadeamento das ideias abordadas pelos alunos sobre o tema. É 

fundamental a criação de estratégias que tenham o objetivo de influenciar o surgimento 

desses elementos.  

Para Arruda et al. (2004) nas ideias de Ausubel, a aprendizagem significativa é 

entendida como um processo no qual novas informações são absorvidas na medida que 

são relacionadas com pensamentos congruentes já existentes na estrutura cognitiva do 

aluno, ou seja, é o ponto de ignição da conexão do que o aluno já conhece e a nova 

informação adquirida por ele. Os chamados subsunçores que relacionados com os novos 

conceitos trabalhados pelo professor formam uma conexão com o intuito de dar um 

significado. 

  Moreira (2015) também alerta o cuidado que os professores precisam tomar em 

tornar o processo como sendo de memorização onde a aprendizagem de novas 

informações não apresenta nenhuma ou pouca interação com conceitos presentes nas 

estruturas cognitivas dos estudantes. 
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Para Praia (2000), o alicerce da teoria de Ausubel é que a aprendizagem deve ser 

significativa, isto é, o sujeito aprende e possivelmente aprenderá quando um novo 

conhecimento é ligado aos seus conhecimentos já adquiridos. O papel do professor aqui 

é identificar o que o aluno já sabe. 

 

 

Figura 10 - Relatos dos alunos a respeito do que já ouviram falar sobre energia. 

 

Dando prosseguimento a aula, foi pedido aos alunos que se dividissem em grupos de 

três pessoas para que pudessem debater tal tema, como ilustrado na figura 11. Para auxiliá-

los nessa atividade distribuí um pequeno texto (presente no Apêndice B como texto - aula 1) 

que se encontra no site oficial da Eletronuclear. O tempo utilizado nesse processo foi de 

aproximadamente cinquenta minutos. 

 

 

                    Figura 11 - Grupos de 3 alunos envolvidos no texto para sua discussão 
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Ao término da primeira aula, com o propósito de comparar sites de assuntos 

escolares, os alunos foram induzidos para pesquisassem textos relacionados ao assunto 

fontes de energia tendo como referencial páginas da web de fontes mais confiáveis como por 

exemplo: USP, UFRJ, SBF, CBPF entre outros (figura 12). Esse estímulo citado se deu 

através do uso de meu computador na sala de aula e fazendo comparações entre sites de 

buscas nos quais os alunos no seu cotidiano costumam pesquisar informações a respeito de 

temas não só ligados a ciência e discutindo a credibilidade. Foi bastante enriquecedor, na 

medida que relatos como: “realmente tem muito mais informações nesses sites que o senhor 

está mostrando”, “Por isso que nossos professores tiram ponto da gente, agora só vou 

nesses sites e usar esse tal de google acadêmico”. 

 

 

Figura 12 - Instrução da Tarefa de pesquisa a respeito do tema Fontes de Energia. 

 

No início da segunda aula, aconteceu um debate com a intenção de discutir o tema 

fontes de energia (figuras 14 e 15). A referência para a ação foi um quadro comparativo entre 

as diversas fontes de energia utilizadas no mundo encontrada (figura 13) no site da USP, 

pois deixava claro as vantagens e desvantagens de cada uso do tipo de energia possibilitando 

a descrição do uso, obtenção e do papel do Brasil para a obtenção de cada fonte. Acredito 

que foi uns dos momentos mais participativos dos alunos com perguntas do tipo: Por que a 

energia solar não é usada em todas as residências? Podemos explodir o mundo usando 

energia nuclear? Quando vou a casa dos meus familiares no Ceará vejo nas praias umas 

hélices iguais a de um ventilador, para que elas servem? 
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Figura 13 - Centro de Pesquisa e Ensino Aplicada (CEPA) pertencente ao Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo (IF-USP). Descrições das principais fontes de energia. 

Disponível em: 

<http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm

> Acesso em 20 set. 2017. 

http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
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O tempo empregado nessa atividade foi cerca de trinta minutos 

 

 

                       Figura 14 - Debate a respeito do tema Fontes de Energia. 

 

           Figura 15 - Discussão a respeito das vantagens e desvantagens das principais 

Fontes de Energia. 

 

No momento seguinte, foi visto um vídeo (figura 16) no youtube com o objetivo de 

explicar o funcionamento do Kinetic Energy Recovery Systems (Sistema de Recuperação 
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de energia cinética), que tem como sigla KERS, e ser um ponto inicial a introdução do 

assunto energia cinética. 

 

                Figura 16 - Passagem do vídeo a respeito do funcionamento do KERS. 

 

Logo após esse momento, foi distribuído para a turma um texto (texto - aula 2, 

presente no Apêndice B) para ajudar os alunos no entendimento do funcionamento desse 

dispositivo acompanhado de pequenas perguntas (figura 17) que tinham a função de 

auxiliar o professor no prosseguimento da aula. O tempo para esse procedimento foi de 

quarenta minutos. 

 

Figura 17 - Aluno realizando a leitura do texto a respeito do funcionamento do KERS. 
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 Foi percebido nas respostas do texto que a maior parte da turma já tinha 

conhecimento a respeito da energia cinética, pois relacionaram corretamente com o 

funcionamento do KERS. Com relação a todas as formas de energia envolvidas no 

funcionamento do KERS surgiram calor, energia térmica, elétrica e cinética. 

A seguir, foi introduzido na aula o conceito de energia cinética (figura 18), 

correlacionando com o vídeo e também ao texto, sendo assim, dando significado a 

importância de tal tipo de energia como protagonista do processo. Com isso consegui 

deixar claro para os alunos sua ligação qualitativa e quantitativa com a grandeza física 

velocidade.  O tempo dessa ação foi de aproximadamente trinta minutos. 

 

 

                            Figura 18 - Apresentação do tema energia cinética 

 

Na aula seguinte, começou com a passagem de um pequeno vídeo a respeito do 

funcionamento de uma usina hidrelétrica (figura 19). O tempo levado nessa ação foi de 

aproximadamente dez minutos. E posteriormente, um texto (texto - aula 3 presente no 

Apêndice B) foi entregue para que começasse uma leitura breve sobre o tema do vídeo, 

com a finalidade de coletar o entendimento dos alunos. Tempo utilizado nesse momento 

foi de aproximadamente quarenta minutos. 

Com relação a pergunta que associava o tipo de energia armazenada nas barragens 

da usina hidrelétrica, as respostas foram divididas em energia cinética (que pode ser por 

influência da aula anterior) e energia potencial e cinética. Já a questão associada a energia 
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adquirida pela água na sua queda também houve divisão entre as respostas em que 

prevaleceram energia mecânica e energia cinética e a pergunta relacionada a forma de 

energia que chega em suas residências foi unanimidade a resposta energia elétrica. Este 

momento foi importante, pois aconteceu a percepção dos alunos na ocorrência da 

transformação de energia de uma forma para outra. 

  

 

 

 

                 

 

No último momento da aula, foi abordado o tipo de energia denominado energia 

potencial gravitacional relacionando com o vídeo e o texto através do debate na questão 

do papel das represas e as quedas d’agua sendo estas as estratégias utilizadas para associar 

qualitativamente o papel da altura e quantidade de água (massa), já com relação ao local 

comparamos alguns lugares como: Terra e Lua para podermos dedutivamente comparar 

o tempo que a água leva para cair e relacionarmos com a energia. Uma outra forma de 

abordagem foi associar com a grandeza física trabalho, que já havia sido trabalhada 

anteriormente, com o objetivo de deixar claro sua participação no processo.  Através dessa 

abertura, a forma quantitativa da energia potencial gravitacional foi trabalhada com as 

relações diretas com essas grandezas associadas. 

De acordo com Moreira (2015), a aprendizagem significativa é análoga à verbal, 

já que Ausubel levava em consideração a importância da linguagem como ferramenta 

Figura 19 - Exibição do vídeo sobre energia hidrelétrica. 
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facilitadora do processo. A associação de conceitos é significativamente ampliada pelas 

propriedades que as palavras possuem para representar tudo aquilo que se propõe. A 

linguagem dá o ponto de partida para a entrada do significado, deixando-o mais fácil de 

ser mostrado.   A duração dessa atividade foi de cinquenta minutos. 

Na aula seguinte, foi apresentado o simulador PHET (figura 20) e orientado como 

utilizá-lo. Cada aluno teve liberdade de manuseá-lo por um momento para que pudesse 

adaptar-se no processo. A estratégia nesse momento foi um outro meio que foi planejado 

para que os alunos pudessem não só visualizar o processo, como também participassem 

como sujeitos ativos na aprendizagem. Lógico que para isso acontecer alguns desafios 

tiveram que ser superados, como a aceitação dos alunos e da escola, o preparo para mediar 

a ferramenta e se os alunos iriam praticar de maneira correta a atividade. Isso é descrito 

por Soares-Leite e Nascimento Ribeiro (2012) quando afirmam que para a inclusão de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’S) na educação de forma satisfatória, é 

necessário um conjunto de fatores, dentre os mais importantes, o domínio do professor 

sobre as ferramentas tecnológicas e seu manuseio na prática, que a escola esteja preparada 

para tal entrada, ou seja, sua estrutura tem a responsabilidade de possibilitar aos alunos o 

acesso a tais ferramentas durante as aulas, que o professor tenha a mentalidade da 

importância da sua constante atualização, pois o mundo contemporâneo a faz presente 

perante o surgimento de novas técnicas e abordagens no processo ensino-aprendizagem 

e não esquecendo da conexão que o currículo precisa apresentar para a introdução dessas 

tecnologias. 

Já de acordo com Vaniel et al (2011) a introdução das TIC’S no ensino de Física 

pode ser de muita eficácia, na medida que possui vários desafios, e dentre elas vale 

destacar o pequeno interesse e a grande dificuldade de aprendizagem dos alunos, criando 

uma certa insatisfação dos professores sobre como as tecnologias digitais conectadas com 

as práticas pedagógicas podem colaborar com o êxito do ensino. Há uma necessidade da 

escola em modernizar suas aulas e atualizar os instrumentos pedagógicos. Uma 

recomendação seria o uso de animações e simulações, já que são recursos auxiliadores na 

aprendizagem e podem servir de referência na motivação dos estudantes. A duração dessa 

instrução foi cerca de vinte minutos. 
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A partir desse momento foi entregue um questionário onde um grupo de quatro ou 

cinco alunos o respondessem e utilizassem o próprio simulador para perceberem as 

conversões de energia gravitacional e cinética (questionário – aula 4 presente no 

Apêndice B). Foi utilizado como ferramenta fundamental para a atividade o aplicativo de 

celular Google Classroom, já que a escola não tinha rede de internet nos seus 

computadores. Um celular serviu de roteador para que os celulares dos alunos tivessem 

acesso à internet (Figuras 21,22, 23 e 24). O tempo gasto nessa tarefa foi de uma hora e 

vinte minutos. 

Na primeira parte do questionário sem a presença do atrito, quase que toda turma 

respondeu corretamente as transformações de energia sofridas pelo esqueitista. Com 

relação a sua saída ou não da rampa as respostas foram divididas com relação a não saída 

da rampa, justificaram que as energias estão com o “mesmo nível”, que o aumento de 

velocidade era igual sempre e também pelo fato que na simulação isso não era 

visualizado. E na questão associada à influência da massa a turma foi unânime em afirmar 

mudança no movimento por perceber a rapidez no aumento da massa e lentidão na 

diminuição, porém também perceberam a relação direta desta grandeza com a energia. 

Na segunda parte, quando foi adicionado o atrito, a turma percebeu a influência 

da energia térmica no movimento e sua relação com a parada do esqueitista. Na questão 

relacionada com o aumento e diminuição do atrito perceberam também a variação da 

energia térmica no processo. 

 

Figura 20 - Instrução do simulador PHET. 
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Figura 21 - Alunos fazendo o questionário e manuseando o 

simulador PHET. 

 

Figura 22 - Alunos interagindo com o simulador PHET. 
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No final da aula, pedi para que realizassem uma pesquisa sobre corrente elétrica e 

diferença de potencial baseadas em textos de apoio para o professor de Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), publicado em 2014 (LARA, 2014) 

referente às páginas 13 até a 19. 

Na aula seguinte, inicialmente houve uma discussão sobre a energia mecânica 

utilizando a simulação como referência nessa abordagem (figura 25), pois falamos a 

respeito das conversões de energia que foram utilizadas de maneira qualitativa e 

quantitativa. O intervalo de tempo de duração foi de vinte minutos. 

Figura 23 - Alunos respondendo o questionário através do 

simulador PHET. 

Figura 24 - Alunos distribuídos para a execução da 

atividade. 
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               Figura 25 - Abordagem a respeito da Conservação da Energia Mecânica. 

 

A seguir, os alunos receberam um texto (presente no Apêndice B como texto - 

aula 5) sobre termoeletricidade e efeito Seebeck, para que pudesse avaliar suas primeiras 

impressões a respeito desse tema. 

A escolha desse tema partiu da ideia da necessidade que a sociedade possui para 

começar a pensar em formas de energia alternativas a que temos hoje e do grande 

potencial futuro que esta forma de energia poderá se consolidar no Brasil. Igualmente ele 

permite a discussão de transformação de energia de uma forma a outra. Segundo Silva e 

Carvalho (2009), o Ensino de Ciências abre a possibilidade de discutirmos questões nas 

quais há relação com várias implicações sociais e ambientais da Ciência e Tecnologia, 

ainda que complexas, mas consolidando-se como um percurso significativo com o 

objetivo de gerar na sala de aula o início da construção do conhecimento científico. O 

tempo de duração dessa leitura foi de aproximadamente dez minutos. 

No final da aula, tivemos um debate bastante enriquecedor sobre efeito Seebeck 

(figuras 26 e 27) instigando os alunos em criar alternativas de seu uso para a melhora do 

meio em que vivem e como alternativa para em tempos de crise. Tivemos nesse momento 

questionamentos da parte dos alunos do tipo: “Por que a energia elétrica não pode vir 

dessa fonte”, “Então não precisamos mais das hidrelétricas né”? De acordo com Silva 

e Carvalho (2009), devemos abordar os riscos e benefícios da aplicação da Ciência e 
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Tecnologia para que possamos ter condições de tomar decisões para encontrar melhores 

alternativas. O tempo dessa atividade foi de uma hora e dez minutos. 

 

                      Figura 26 - Discussão a respeito da utilização do efeito Seebeck. 

 

 

 

                 Figura 27 - Apresentação da alternativa de fonte de energia por efeito Seebeck. 

Na última aula, fomos para o laboratório de ciências afim de reproduzir 

qualitativamente o efeito Seebeck. No primeiro momento dessa aula, foi instruído aos 

alunos como manusear um multímetro e reforçar a ideia a respeito de corrente elétrica e 

diferença de potencial. 

Segundo Villani e Nascimento (2003) os professores e alunos precisam estar 

conectados dialogicamente para que os conceitos como leis, teorias e princípios presentes 
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no conhecimento científico escolar tenham sentido. Assim a linguagem necessita ser 

compartilhada para que os estudantes, os principais atores, consigam absorver a partir do 

seu conhecimento de sala de aula, o conhecimento científico escolar. O conhecimento 

científico escolar é resultante de processos de transposição do conhecimento científico 

evidenciados em manuais universitários e adaptados à realidade do ensino fundamental e 

médio de Ciências. O tempo utilizado nesse momento da aula foi de aproximadamente 

vinte minutos. 

Dando continuidade à aula, os alunos receberam instruções sobre a atividade a ser 

executada para a simulação do efeito Seebeck (localizado no Apêndice B como Avaliação 

Somativa – aula 6) e assim demonstrar a possibilidade de realizá-lo efetivamente. Um dos 

procedimentos de tal atividade é manusear água com alto e baixo valor de temperatura, 

portanto, o cuidado com a integridade dos alunos é primordial nesse momento (figura 28 

e 29). A experimentação realizada pelos alunos está demonstrada nas figuras 30 e 31. 

Tempo empregado nessa atividade foi de aproximadamente uma hora. 

 

 

 

                 Figura 28 - Professor colocando água quente na bancada dos alunos. 
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                  Figura 29 - Professor colocando água gelada na bancada dos alunos. 

 

                              Figura 30 - Alunos reproduzindo o efeito Seebeck. 
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                             Figura 31 - Alunos reproduzindo o efeito Seebeck. 

Após a participação dos alunos, foi demonstrada uma experiência um pouco mais 

completa através de uma placa Peltier, que segundo Fernandes (2010) também são 

conhecidas como pastilhas termoelétricas, e utilizam o efeito refrigerador ou aquecedor 

ao se fazer passar corrente elétrica contínua por dois condutores. Com uma voltagem 

aplicada entre os pólos, surge uma variação de temperatura entre as faces opostas da 

placa. Esta é conectada através de garras “jacaré” ligadas a um multímetro (figura 32) e 

grudada entre duas latas onde foram colocadas água em diferentes temperaturas, com o 

objetivo de mostrar um avanço na captação de energia elétrica pelo efeito Seebeck. 

 

         Figura 32 - Professor mostrando uma melhor forma de captação de energia elétrica 

através do efeito Seebeck. 

Aqui o grande destaque foi o envolvimento dos alunos onde os grupos entre si 

disputavam que poderia obter o maior valor de voltagem e um aparecimento de corrente 

elétrica registrada pelo multímetro, sendo assim, a participação deles chegou a ser 
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contagiante. Falas como: “professor todas as suas aulas podiam ser assim”, “ficar só 

olhando você professor falar é muito chato” aparecerem naturalmente e sendo assim 

também houve uma certa reflexão para que as aulas possam ser melhoradas. 

Na experiência que foi mostrada a aceitação dos alunos foi instantânea na medida 

que suas percepções sobre o grande potencial de melhorar a captação de energia elétrica 

fez com que suas indagações e pensamentos se libertassem. Perceberam que a evolução 

contínua precisa acontecer, para assim ser utilizado em larga escala. O impacto na 

execução do experimento foi eficaz e expressões como: “caramba, o professor conseguiu 

um valor maior ainda que o nosso”. “Tudo por causa daquela plaquinha”. “Então a 

gente pode inventar algo melhor ainda e de repente fazer as coisas na minha casa 

funcionarem”. “Se eu conseguir melhorar essa captação posso ganhar bastante 

dinheiro”. 

No final da aula, houve a ênfase na cobrança da entrega da atividade que foi 

aplicada onde foi vinculada uma avaliação somativa voltada na instrução da 

experimentação (que valia 30% da nota final) e tinha intenção de analisar a absorção de 

conhecimento durante as aulas que resultaram na criação do produto educacional. Foi 

gasto aproximadamente vinte minutos. 

As respostas dos estudantes em sua grande maioria tiveram uma ótima análise do 

fenômeno, onde foi percebido que apesar de não lembrarem de sua denominação sabiam 

da influência da diferença de temperatura e da presença de diferentes metais para sua 

produção. 

Na mesma semana, porém, em um dia não coincidente com a aula de Física, foi 

pedido para que outro professor aplicasse outra avaliação (que valia 50% da nota), 

presente no Apêndice B como Avaliação Somativa – final, para diagnosticar todo o 

processo. 
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6. RESULTADOS 

 

 Antes da análise dos resultados ressalta-se o caráter qualitativo, pois devido à 

complexidade do processo ensino-aprendizagem é muito complicado afirmar em um 

primeiro momento a eficácia ou não da aplicação do produto educacional, porém o mais 

importante é a iniciativa de mudar os rumos que estavam sendo estabelecidos com a 

continuidade da maneira que as aulas afetavam os estudantes, fazendo-os ficar em último 

plano. 

O referencial será a avaliação somativa (figura 33 e 34) feita pelos estudantes que 

valia 50% de sua nota final do bimestre por contemplar os conceitos abordados nas 

atividades da aplicação do produto educacional. 

 

 

Figura 33- Avaliação somativa aplicada pelo professor. 
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Figura 34 -Avaliação Somativa aplicada pelo professor 

 

A primeira questão evidenciava uma situação cotidiana que tinha a intenção de 

fazer com que os estudantes relacionassem o aumento da altura com o respectivo aumento 

da energia potencial gravitacional. O problema era composto de 5 alternativas vistas 

acima e as respostas são mostradas a seguir e através da figura 35: 

- item a – 4 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 14% da turma). 

- item b – 6 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 21% da turma). 

- item c – 8 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 28% da turma). 
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- item d (correto) – 11 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 38% da 

turma) 

- item e – nenhum aluno assinalou. 

 

Figura 35 - Gráfico contendo as repostas dos alunos na primeira questão. 

 

O comando do problema exigia que o aluno percebesse o fato da velocidade não 

ser alterada e a altura estar aumentando em relação ao referencial adotado, porém alguns 

alunos não perceberam isso. Não se sabe se por falta de atenção na leitura ou por alguma 

defasagem no processo ensino – aprendizagem. 

A segunda questão abordava outra situação corriqueira na qual os dados 

quantitativos foram expostos para que o aluno seja capaz de calcular a energia potencial 

gravitacional. As respostas foram de acordo com a descrição a seguir e de acordo com a 

figura 36: 

- item a – 5 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 17% da turma). 

- item b – 2 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 7% da turma). 

- item c (correto) – 19 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 65% da 

turma). 

- item d – 1 aluno assinalou (corresponde em aproximadamente 3% da turma). 

Questão 1

item A Item B item C item D item E
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- item e – 2 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 7% da turma). 

 

Figura 36 - Respostas dos alunos na questão 2. 

 

Tal questão tinha a intenção de fazer com que o aluno relacionasse as grandezas 

presentes no cálculo da energia potencial gravitacional. Percebeu-se que a maior parte da 

turma acertou o problema, mas alguns alunos não relacionaram a altura do corpo na 

situação. 

A terceira questão abordava a construção de barragens nas usinas hidrelétricas e 

falava de sua relação com a energia potencial gravitacional. Tal questão pedia para os 

alunos relacionar as transformações de energia que acontecem na turbina e no gerador. E 

os alunos descreveram as respostas conforme o esquema a seguir com o auxílio da figura 

37. 

- item a – 9 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 31% da turma). 

- item b – nenhum aluno assinalou. 

- item c (correto) – 8 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 28% da 

turma). 

- item d – 12 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 41%) 

- item e – nenhum aluno assinalou. 

Questão 2

item A item B item C item D item E
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Figura 37 - Respostas dos alunos na questão 3. 

 

Tal questão chamou a atenção pelo fato da deficiente interpretação física da 

situação mostrada pelo fato de não correlacionarem corretamente as transformações de 

energia que aconteceram no problema. Tal constatação pode ser avaliada por alguma falha 

no processo de aquisição dos conceitos ou por uma deficiência de leitura e interpretação. 

  No quarto problema havia um pequeno texto a respeito da importância das usinas 

hidrelétricas e pede ao aluno saber a respeito de todas as transformações de energia que 

acontecem desde da água acumulada na barragem até no momento que chega nas 

residências. As respostas assinaladas estão de acordo com a figura 38 e descritas a seguir. 

- item a – 1 aluno assinalou (corresponde em aproximadamente 3% da turma). 

- item b – 12 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 41%). 

- item c (correto) – 10 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 34%). 

- item d – 1 aluno assinalou (corresponde em aproximadamente 3%). 

- item e – 5 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 17%). 

Questão 3

item A item B item C item D item E
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Figura 38 - Respostas dos alunos na questão 4. 

 

 Esse problema complementou de certa forma a questão anterior na exigência a 

respeito da visão das transformações de energia ocorridas numa usina hidrelétrica. Pode-

se também analisar sobre o prisma da questão anterior as interpretações equivocadas, ou 

seja, houveram erros no processo de aprendizagem ou na leitura da situação. 

O quinto problema contextualiza uma situação do cotidiano na qual associava o 

fato com a atuação da energia potencial gravitacional. As respostas dos alunos podem ser 

vistas de acordo com a figura 39 e analisadas a seguir. 

- item a (correto) – 23 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 79% da 

turma). 

- item b – 1 aluno assinalou (corresponde em aproximadamente 3% da turma). 

- item c – nenhum aluno assinalou 

- item d – 1 aluno assinalou (corresponde em aproximadamente 3% da turma). 

- item e – 4 alunos assinalaram (corresponde em aproximadamente 14% da turma). 

Questão 4

item A item B item C item D item E
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Figura 39 - Respostas dos alunos na Questão 5. 

 

Tal questão teve a intenção de saber se o aluno esteve envolvido nas atividades, 

já que o problema exigia relacionar a altura com a forma de energia. Deve-se também 

enfatizar que as alternativas do problema ajudaram um pouco o estudante em responder 

tal problema já que foram discutidas em sala de aula, portanto esse fato pode explicar o 

alto índice de acertos.  

O último problema abordava a experimentação feita no laboratório e tinha a 

intenção de obter respostas dos estudantes a respeito do fenômeno efeito Seebeck e 

também em que condição tal fenômeno poderia acontecer ou não. O padrão de respostas 

dos estudantes é visualizado de acordo com a figura 40 e descrito abaixo. 

- Em relação ao conceito sobre efeito Seebeck – 9 alunos descreveram corretamente 

(corresponde em cerca de 31% da turma). 

- Sobre o surgimento do fenômeno – 13 alunos descreveram corretamente (corresponde 

em cerca de 45% da turma). 

Questão 5

item A item B item C item D item E
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Figura 40 - Respostas dos alunos na questão 6. 

 

O problema evidenciou que aqueles alunos que não responderam corretamente 

tinham um pouco de noção do fenômeno, porém no momento de transcrição foi percebido 

algumas deficiências na parte de leitura e escrita, sendo assim a atividade de 

experimentação ainda pode ter sido muito benéfica no processo ensino – aprendizagem. 

  Visto os resultados descritos com a consciência de alguns problemas relacionados 

com problemas de leitura e interpretação, conclui-se que há a necessidade de uma reflexão 

a respeito dos métodos que foram aplicados, já que foi percebido ainda um pouco de 

dificuldade dos alunos em associar os conteúdos abordados nos seus cotidianos. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 6

Conceito sobre efeito Seebeck Condições para o surgimento do fenômeno
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7. CONCLUSÃO 

 

A atividade revelou uma grande necessidade de incluir nas aulas ferramentas 

auxiliadoras para os professores terem a possibilidade de tornar o processo ensino-

aprendizagem enriquecedor para os estudantes, e o papel da universidade é o 

importantíssimo na medida que propicia a esses profissionais novas alternativas e 

estratégias nas quais municiam a educação com objetivo de torná-la prioridade para nossa 

sociedade. 

Os docentes precisam de mais atenção em sua atuação, já que enfrentam bastante 

dificuldades em todo percurso de sua profissão. Sabe-se da crise educacional presente no 

Brasil e este profissional encontra-se desvalorizado perante a sociedade. Portanto, 

objetivo desde o início do trabalho é fornecer ferramentas para que este seja amparado, 

pois em muitos casos não possui tempo suficiente para pesquisar a leitura acadêmica e 

fazer com que suas aulas tenham mais embasamento. 

A sequência didática apresentada não procura ser em nenhum momento algo a ser 

seguido perfeitamente, o docente tem total liberdade para fazer o que bem entende e por 

isso, o trabalho tem como principal intenção estimular a permanente atualização dos 

docentes em suas atividades sem jamais esquecer de suas inquietudes dentro do processo 

ensino-aprendizagem, para que sempre se tenha em mente não somente as formas de 

promover a protagonismo do alunado mais também a construção de cidadãos conscientes 

dos problemas que deverão ser enfrentados e solucionados por eles futuramente. 

Este trabalho se pautou pelo desenvolvimento de uma sequência de ensino, 

envolvendo energia, concentrando-se energia mecânica e elétrica, e discutindo 

conversões de energia. Ele foi aplicado em sala de aula, o que possibilitou verificar seu 

comportamento em campo. Pretende-se que ele seja parte de um possível processo de 

avanço na situação educacional do país através da implementação de novas formas de 

ensinar.  
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RESUMO 

Este documento contempla proposta de ensino potencialmente significativa para 

o ensino de energia, detendo-se em energia mecânica e sua transformação para energia 

elétrica. Como complemento, vislumbra-se a discussão da conversão de energia térmica 

em elétrica. A proposta prevê seis encontros com alunos de Segundo Ano Regular do 

Ensino Médio. Nesses encontros, usando pressupostos teóricos no processo ensino-

aprendizagem, pretende-se tornar o estudante o agente principal e sujeito ativo de todas 

as atividades. Os encontros abarcam uma série de atividades, inclusive experimentais e 

computacionais para o fim desejado. 

As teorias de aprendizagem em questão são Aprendizagem Significativa, o 

enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC’s). 
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1. INTRODUÇÃO 

Este produto educacional é fruto da dissertação de Oliveira Junior (2019), a qual 

discute o ensino de Física, particularmente, o conceito de energia, focando em energia 

mecânica e sua transformação para energia elétrica ainda também a conversão de Energia 

térmica para elétrica. Neste produto o ensino deste tema é baseado nos princípios de 

ensino potencialmente significativo estudados por Ausubel (1982). Para a realização do 

mesmo, inclui-se algumas das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como 

Mello e Oliveira (2015) que ressaltam tal importância de sua inserção nas escolas. Sendo 

assim, este documento constitui-se em um manual que poderá ser usado pelos docentes 

de Física com a mentalidade de ajudá-los a planejar suas aulas e otimizar o tempo de sua 

preparação, objetivando auxiliar o estudante a pensar de maneira crítica os temas 

trabalhados, como afirma Bulgraen (2010). 

Tal documento representa um manual que poderá ser usado pelos docentes de 

Física para ajudá-los a planejar suas aulas e otimizar o tempo de sua preparação. E 

também pensado para o aluno passar a ser atuante no processo ensino – aprendizagem e 

o professor mediador das situações nas quais o estudante é provocado a pensar de maneira 

crítica os temas trabalhados como afirma Bulgraen (2010). Sendo assim o produto 

educacional em questão tem a intenção de ser seguido para que os alunos deixem de 

pensar que a Física é um empecilho em sua vida estudantil. 
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2. ATIVIDADES NA SALA DE AULA 

 

Cada encontro é baseado em duas aulas com duração de 50 minutos, onde o tema 

proposto nas aulas é ENERGIA E SEUS DIVERSOS TIPOS. O público alvo são turmas 

de 20 ou 30 anos do Ensino Médio. 

Também serão necessários alguns materiais como: computador da instituição (ou 

celular do aluno), multímetro (figura 1), fios com garras “jacaré” (figura 2), copos 

plásticos (figura 3), latas pequenas de azeite ( figura 4), uma placa Peltier (figura 5) e 

pedaços de metais distintos em pares (figuras 6 e 7). No caso de a escola não possuir tais 

instrumentos, multímetro tem o seu preço em média R$ 20,00, copos plásticos de 200ml 

custam R$4,00 cem unidades, uma lata de azeite paga-se R$13,00, fios com garra jacaré 

é comprado com R$25,00 em grupos de 10 unidades e a placa Peltier paga-se R$25,00. 

Os metais podem ser por exemplo: um pedaço de cobre através do corte de um fio e um 

pedaço de arame que nos depósitos de “ferro-velho” custam em média R$5,00.  

 

              Figura 1 - Multímetro digital 

 

 

               Figura 2 - Fios com garras "jacaré" 
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            Figura 3 - Copo plástico 

 

 

 

Figura 4 - Latas de Azeite 

 

 

             Figura 5 - Placa Peltier 
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              Figura 6 - Fio de cobre 

 

 

 

       Figura 7 - Fio de ferro 

 

 

 

 

 

10 encontro 

 

10 passo – O professor inicialmente aplicará um questionário tentando captar dos 

alunos o que já compreendem ou não a respeito do tema, já que isso servirá para se ter 

um parâmetro de como o professor debaterá com os estudantes o presente assunto. Tal 

modelo encontra-se presente no Apêndice 1, como Aquisição dos conhecimentos prévios. 

20 passo – O professor iniciará um debate com os alunos sobre ENERGIA através 

de um diálogo de fácil compreensão onde o objetivo maior é a continuação da obtenção 

de conhecimentos prévios dos estudantes. Esta ação pode se dar individualmente ou em 

grupos de no máximo 3 alunos. Se possível, o professor anotará no quadro da sala os 



 
 

95 
 

principais pontos da fala de cada aluno para que este perceba que é protagonista desse 

momento. 

30 passo – O professor distribuirá um pequeno texto sobre o tema ENERGIA para 

que os estudantes percebam seu significado em sua vida cotidiana e consigam fazer a 

consequente conexão. O modelo a seguir, retirado da internet (ELETRONUCLEAR 

2018) pode ser um bom parâmetro e se encontra no Apêndice 1. 

40 passo – O professor deverá ensinar seus alunos em buscar assuntos na internet 

e assim auxiliá-lo nos próximos encontros. Como estratégia a ser adotada, é interessante 

o professor buscar comparar uma pesquisa (em tempo real) sobre um tema qualquer em 

sites como “yahoo respostas” e sites das principais universidades e centros de pesquisas 

do país. Sendo assim, a intenção é fazer com que o próprio aluno perceba a melhor 

alternativa. Ratificando o êxito desta ação, o professor pedirá para seus alunos 

pesquisarem sobre o tema fontes de energia. 

 

20 encontro 

 

10 passo – O professor deve já iniciar um debate dialogando com os alunos sobre 

a pesquisa proposta no encontro anterior. Como base, o professor deve mostrar as 

vantagens e desvantagens de cada fonte levantando assim o questionamento de cada aluno 

sobre os benefícios e malefícios. Um quadro comparativo interessante a ser mostrado pelo 

professor em sua aula pode ser encontrado na internet, como mostra as figuras 8 e 9 (USP 

2017). 
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Figura 8 - Centro de Pesquisa e Ensino Aplicada (CEPA) pertencente ao Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo (IF-USP). Quadro comparativo entre vantagens e 

desvantagens das fontes de energia. Disponível em : 

<http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.ht

m>. Acesso em 20 set. 2017. 

. 

 

 

Figura 9 - Centro de Pesquisa e Ensino Aplicada (CEPA) pertencente ao Instituto de 

Física da Universidade de São Paulo (IF-USP). Quadro comparativo entre vantagens e 

desvantagens das fontes de energia. Disponível em: 

<http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.ht

m>. Acesso em 20 set. 2017. 

 

http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Hidraulica/energia_recurso.htm
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20 passo – Com o propósito de introduzir o assunto ENERGIA CINÉTICA, o professor 

nesse momento precisa criar uma conexão básica entre o que o aluno já conhece através 

de sua vivência e o tema. Para isso, uma estratégia que poderá ser utilizada pelo professor 

é a visualização de um vídeo do youtube sobre o uso do KERS (Kinetic Energy 

Recovery Systems), já que é comum passar na TV corridas de carro de Fórmula 1 que 

utilizam tal sistema e tem como referência conceitual o assunto (figura 10). 

 

Figura 10  – Youtube. Sebastian Vettel explains F1 KERS and  DRS. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=-yE3khtKZGg>. Acesso em 08 out. 2017. 

  

30passo – Ainda reforçando a ação anterior, o professor aplicará um pequeno texto 

sobre o tema (presente no Apêndice 1 – segundo encontro) do vídeo mostrado e aplicando 

pequenas perguntas o professor saberá o que foi compreendido e se já sabe um pouco 

sobre os tipos de energia.  

40passo – O professor iniciará o diálogo com os alunos descrevendo o conceito a 

respeito da energia cinética e deixando bastante nítido a conexão entre o vídeo e o texto 

utilizados anteriormente com esse tema. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-yE3khtKZGg
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30 encontro 

 

10 passo – No começo do encontro, é interessante o professor mostrar aos 

estudantes através de um vídeo presente no youtube, que aborda o funcionamento de uma 

usina hidrelétrica, como mostra a figura 11, para que sirva como ponto de partida da 

percepção da parte do estudante que o assunto visualizado faz parte de seu cotidiano. 

 

Figura 11 – Youtube. Como funciona uma usina hidrelétrica? Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=iYPMZamqSH4>. Acesso em 08 set.2017.  

20passo – O professor distribuirá um pequeno texto para seus alunos com a 

finalidade de mostrar a estrutura de uma usina hidrelétrica e perceba participação de 

elementos primordiais no surgimento do tipo de energia que vai ser estudado. Após a 

leitura do texto que se encontra no Apêndice 1- terceiro encontro, o professor aplicará 

pequenas perguntas (também presentes no Apêndice 1- terceiro encontro) que terão como 

objetivo saber se o aluno sabe os tipos de energia envolvidas nos processos descritos no 

texto pertencente ao site da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). 

30passo – O professor deve iniciar o diálogo com seus alunos sobre energia 

potencial gravitacional de maneira que o aluno tenha a concepção de seu papel 

fundamental no propósito da utilização das usinas hidrelétricas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iYPMZamqSH4
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40 encontro  

 

10passo – O professor deverá apresentar para sua turma o simulador  PHET (figura 

12) para que os estudantes comecem sua adaptação com a ferramenta. Tal apresentação 

deverá acontecer na sala de informática de sua escola onde em cada computador 

disponível o aluno fica de maneira confortável para manusear tal ferramenta. Caso a 

escola não tenha em sua estrutura esse local, o professor deve pedir para seus alunos 

manusearem seus smartphones de maneira que o professor forneça a internet através de 

um roteador(próprio smartphone do professor). Para que não saia do propósito da ação é 

necessário que o professor controle a turma para que todos estejam usando tal simulador, 

portanto, é interessante nesse caso o uso do aplicativo GOOGLE CLASSROOM, que é 

capaz de fazer com que a turma seja direcionada diretamente ao site do simulador. Tal 

aplicativo é disponível para download nos smartphones, sendo assim o professor 

instruindo os estudantes nesse processo fará com que os estudantes consigam acompanhar 

a atividade. 

 

Figura 12 – University Colorado Boulder- PHET Interactive Simulations. Energy Skate 

Park. Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/skate-park-

basics>. Acesso em 20 set.2017 

20 passo – Percebendo a ambientação dos alunos com o simulador, o professor 

distribuirá um questionário que pedirá aos alunos executarem algumas ações com o 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/skate-park-basics
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/skate-park-basics
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intuito de perceberem os tipos de energia envolvidos e suas conversões. Um modelo de 

questionário proposto na atividade é mostrado no Apêndice A – quarto encontro. 

50 encontro 

10 passo – O professor deve iniciar sua aula falando a respeito do conceito da 

energia mecânica, sempre que possível fazendo as ancoragens com o que já foi estudado 

nos outros encontros e exemplificando com situações do nosso cotidiano. É importante 

mostrar situações especiais, onde não há quaisquer tipos de resistência. Para isso, o 

professor deverá utilizar a simulação do encontro anterior. 

20 passo – Nesse momento, o professor distribuirá um pequeno texto (presente no 

Apêndice 1 – quinto encontro) sobre os temas termoeletricidade e efeito  Seebeck, já que 

possuem potencialidade futura absurda como fontes de energia para nossas residências. 

Aqui o professor após a leitura dos alunos, promoverá um diálogo com os 

estudantes com a intenção de captar suas opiniões sobre a possibilidade de sua utilidade. 

30 passo – O professor deverá pedir aos estudantes que façam uma pesquisa sobre 

corrente elétrica e diferença de potencial com a finalidade de servir como apoio para seu 

próximo encontro. Caso forneça aos alunos o material de pesquisa, um material 

interessante é o texto de apoio para o professor fornecido pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) que está entre as páginas 13 e 19 (LARA, 2014).  

 

60 encontro 

 

10 passo – O professor deverá levar seus alunos para um local adequado para 

realização de experimentos (laboratório). A partir desse momento, o professor deve 

disponibilizar multímetros para grupos de 5 alunos, onde também contará com garras do 

tipo “jacaré”, dois metais diferentes para cada grupo e dois copos plásticos para que 

consigam fazer o modelo de experimentação mostrado na figura 13. Não esquecendo o 

professor deve deixar claro o conceito básico de corrente elétrica e diferença de potencial, 

buscando sempre conectar com o que o estudante conseguiu pesquisar. 
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                         Figura 13 - Modelo da experiência a ser feita pelos alunos. 

 

Ao observar a figura 13, o professor deve perceber como fazer com que os 

instrumentos descritos acima posicionem-se para a realização da experiência por parte 

dos estudantes. Para ficar claro o professor deve seguir as seguintes instruções: 

• Colocar em cada copo água quente e gelada (não deixar em hipótese alguma o 

manuseio do aluno em relação à água quente). 

• Colocar em cada copo os metais diferentes. 

• Através do multímetro, conectar os fios e prender nas garras os metais. 

20 passo – O professor dará instruções de como simular o efeito Seebeck através 

de um experimento. A partir do momento que os alunos começarem a experimentação, o 

professor distribuirá um pequeno questionário (presente no Apêndice 1- sexto encontro) 

que será respondido em grupo de 5 pessoas com o objetivo de pegar suas respostas a 

respeito de suas observações no experimento. 

30 passo – Após os alunos terem realizado a experimentação, o professor realizará 

uma experiência, baseada no vídeo do Youtube sobre como gerar energia elétrica usando 

água, colocando uma placa Peltier colada entre dois recipientes com água diferentes 

temperaturas, como mostrado na figura 14, para mostrar uma significativa melhora de 

obtenção de corrente elétrica e consequente energia elétrica, para que assim fique muito 

claro a grande possibilidade de futuras invenções que deixem esse processo com cada vez 

melhor eficiência. 
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               Figura 14 - Modelo mostrado pelo professor aos alunos após a atividade. 
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http://revistas.udc.es/index.php/reipe/article/view/reipe.2015.0.13.419
http://dx.doi.org/10.179/reipe.2015.0.13.419
https://www.energiatermoambiente.com.br/projeto/efeito-seebeck-geracao-de-energia-termoeletrica-p2016-02
https://www.energiatermoambiente.com.br/projeto/efeito-seebeck-geracao-de-energia-termoeletrica-p2016-02
https://www.youtube.com/watch?v=-yE3khtKZGg
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/skate-park-basics
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APÊNDICE B 

- TEXTOS E ATIVIDADES ABORDADAS EM SALA DE AULA E QUE SERVEM 

DE REFERÊNCIA PARA APLICABILIDADE POR PARTE DO PROFESSOR 

 

Questionário – levantamento de conhecimentos prévios. 

 

1. O que é energia? 

 

2. Quais os tipos de energia que você conhece? 

 

3. Associe cada tipo de energia descrita na questão anterior com alguma utilidade no seu 

cotidiano. 
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Figura 1 - Material modelo de aplicação dos conhecimentos prévios. 
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Texto (aula 1)  

 

O que é energia? 

Apesar de ser usada em vários contextos diferentes, o uso científico da palavra 

energia tem um significado bem definido e preciso: Potencial inato para executar 

trabalho ou realizar uma ação. 

Qualquer coisa que esteja trabalhando, movendo outro objeto ou aquecendo-o, 

por exemplo, está gastando (transferindo) energia.  

Energia é um dos conceitos essenciais da Física e pode ser encontrado em todas 

as suas disciplinas (mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica 

quântica, etc.), assim como em outras disciplinas, particularmente na Química. 

 

Formas de Energia 

A energia potencial é a energia armazenada. Por exemplo, as águas de um rio têm 

energia potencial; uma pedra no alto de uma montanha também.  

Quando a pedra rola, ou quando as águas do rio caem em cascata, sua energia potencial 

se transforma em energia cinética capaz de exercer força e movimentar outros corpos. 

Esta é a energia mecânica, uma forma comum de manifestação da energia.  

A queima de um recurso natural - como a lenha, carvão ou petróleo - gera energia 

térmica, também chamada de calor.  

Há ainda a energia radiante ou energia de radiações eletromagnéticas, como a luz e o 

calor do sol, as ondas de rádio e televisão, os raios X e as microondas.  

Energia química é a energia liberada ou formada em uma reação química, como 

acontece nas pilhas e baterias.  

Uma das características mais importantes da energia é a sua capacidade de 

transformação de uma forma para outra. E estas transformações podem ser controladas. 

Por exemplo: quando ligamos o motor de um carro, a energia química da bateria se 

transforma em energia elétrica, que produzirá trabalho fazendo girar o motor. Em 

seguida, a energia potencial da gasolina se transformará em energia cinética e moverá 

os pistões que fazem as rodas girarem. 

Já a energia nuclear, também chamada energia atômica, é obtida por interações no 
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núcleo de um átomo. Seja pela fissão ou divisão de núcleos pesados (urânio, tório e 

plutônio), seja pela fusão ou junção de núcleos leves, como o do hidrogênio. 

 

Fonte: Eletrobras Eletronuclear. O que é energia. Disponível em: 

<www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-

Conhecimento/Paginas/O-que-e-Energia.aspx>. Acesso em 08 out.2017. 

 

Texto (aula 2)  

Como funciona o KERS 

Neste ano, a Fórmula 1 apresentou uma nova tecnologia, que, teoricamente, torna os 

carros mais ecologicamente corretos. O Sistema de Recuperação de Energia, ou KERS, 

é um dispositivo usado para converter parte da energia desperdiçada nas frenagens em 

energia de tipos mais úteis, que então pode ser utilizada para aumentar a potência dos 

carros. Parece bastante complicado, mas não é. A física básica do KERS é explicada em 

quase todas as escolas de ensino médio. Quando você dirige seu carro nas ruas e você 

freia, a maior parte dessa energia é convertida em calor e por isso que os carros rápidos 

precisam manter seus freios frios. Na maioria dos carros, a energia em forma de calor é 

desperdiçada, mas em um veículo equipado com o KERS, não é o caso. Quando o piloto 

freia, a maior parte da energia é convertida em calor, mas outra parte é armazenada e 

tratada de maneira diferente. 

 

Fonte: WM1. Entenda como funciona o Sistema de Recuperação de Energia Cinética. 

Disponível em:  <https://wm1.com.br/saloes/entenda-como-funciona-o-sistema-de-

recuperacao-de-energia-cinetica>. Acesso em 08 out.2018. 

Questionário 

 

1- Qual é o tipo de energia que é originada a partir do KERS? 

http://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-Conhecimento/Paginas/O-que-e-Energia.aspx
http://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-Conhecimento/Paginas/O-que-e-Energia.aspx
https://wm1.com.br/saloes/entenda-como-funciona-o-sistema-de-recuperacao-de-energia-cinetica%3e.
https://wm1.com.br/saloes/entenda-como-funciona-o-sistema-de-recuperacao-de-energia-cinetica%3e.
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2. Quais as formas de energia que são utilizadas na utilização do KERS? 

 

 

Figura 2 - Material modelo de aplicação de um texto contextualizando a aplicabilidade da 

energia cinética. 
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Texto (aula 3) 

 

Como funciona uma Usina Hidrelétrica 

No Rio Grande do Sul, a energia elétrica gerada é predominantemente hidrelétrica, 

sendo a CEEE Geração e Transmissão responsável por importante parcela desta 

geração. 

Este texto possibilita o conhecimento dos principais componentes de uma Usina 

Hidrelétrica e seu funcionamento.  

Em uma instalação hidrelétrica, a barragem represa as águas de um rio formando um 

reservatório. Esta água represada é conduzida por meio de tubulações até uma turbina 

(roda com pás).  

A energia existente entre o nível do reservatório antes da barragem e o nível do rio após 

a barragem transforma-se em outra fonte de energia, através da água que faz girar a 

turbina.  

A turbina está ligada por um eixo a um gerador de energia que, que consequentemente, 

também entra em movimento. No gerador a energia é transformada em uma forma de 

energia, na qual é fornecida para as residências. 

As figuras 3, 4 e 5, a seguir representam os principais elementos de uma usina 

hidrelétrica: 

 

 

 

Figura 3 - Eletricidade para estudantes – Companhia Estadual de Energia Elétrica 

(CEEE). Como funciona uma usina Hidrelétrica. Disponível em: 
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<www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876> Acesso 20 set.  

2017. 

 

 

 

Figura 4 - Eletricidade para estudantes – Companhia Estadual de Energia Elétrica 

(CEEE). Como funciona uma usina Hidrelétrica. Disponível em: 

<www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876> Acesso 20 set.  

2017. 

 

 

Figura 5 - Eletricidade para estudantes – Companhia Estadual de Energia Elétrica 

(CEEE). Como funciona uma usina Hidrelétrica. Disponível em: 

<www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876> Acesso 20 set.  

2017. 

 

1. Reservatório ou lago: Surge quando a água do rio é represada pela construção de 

uma barragem.  

 

http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876
http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876
http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876
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2. Barragem: É uma estrutura construída no leito de um rio, permitindo acumular água. 

Pode ser de terra, enrocamento, alvenaria ou concreto. 

 

3. Vertedouro: Permite o controle do nível da água do reservatório, principalmente em 

períodos de cheias. Pode ter ou não comportas. 

 

4. Tomada d’água: É a estrutura que permite a condução da água do reservatório para 

adução das turbinas. Equipada com comportas de fechamento e grades de proteção. 

 

5. Conduto Forçado: É a canalização que conduz água, sob pressão, para as turbinas. 

Podem ser externos ou subterrâneos. 

 

6. Casa de Força: Local de onde se opera a usina e estão localizados os grupos turbo-

geradores e auxiliares. 

 

7. Canal de Fuga: Local de saída da água após movimentar as turbinas. 

 

8. Subestação: Recebe a energia elétrica gerada na usina, transformando-a em alta 

tensão, para que possa ser transportada pelas linhas de transmissão a grandes 

distâncias. 

 

9. Turbina: É uma roda com pás. A água faz a turbina girar ao atingi-la, transformando 

energia hidráulica em energia mecânica. 

 

10. Gerador: Está acoplado mecanicamente à turbina. A energia mecânica disponível no 

eixo da turbina é transformada em energia elétrica pelo gerador.      

 

Fonte:  Eletricidade para estudantes – Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). 

Como funciona uma usina Hidrelétrica. Disponível em: 

<www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876> Acesso 20 set.  

2017. 

 

 

 

http://www.ceee.com.br/pportal/ceee/Component/Controller.aspx?CC=1876
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Questionário 

 

1. Qual tipo de energia armazenada entre o nível do reservatório antes da barragem 

e o nível do rio após a barragem? 

 

2. Qual o tipo de energia adquirida pela água após sua queda da barragem? 

 

3. Qual forma de energia se chega nas residências? 
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Figura 6 - Material modelo de aplicação de um texto mostrando a associação com o 

conceito de energia potencial gravitacional. 
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Figura 7 - Material modelo de aplicação de um texto mostrando a associação com o 

conceito de energia potencial gravitacional. 
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Questionário (aula 4) 

 

- Ao clicar no link da simulação siga as instruções abaixo: 

 

1a – Clique no quadrado referente a velocidade. 

 

2a – Clique no quadrado referente a Gráfico Setorial. 

 

3a – Clique no quadrado referente a Gráfico de barras. 

 

4a – Arraste o esqueitista ao topo da rampa. 

 

Questionário 

 

Descreva as transformações de energia que estão acontecendo, não esquecendo de citar 

em quais momentos da trajetória do esqueitista ocorrem? 

 

O esqueitista no seu movimento cairá da rampa? Justifique. 

 

Ao alterar a massa do esqueitista o que ocorre no seu movimento? 

 

- Agora clique em Atrito, localizado na parte inferior.  

 

- Siga as mesmas instruções dadas anteriormente. 
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Questionário 

 

Descreva as transformações de energia que estão acontecendo, não esquecendo de citar 

em quais momentos da trajetória do esqueitista ocorrem? 

 

O que acontece com o esqueitista no final do seu movimento? Justifique. 

 

Ao alterar o atrito o que acontece no movimento do esqueitista? 
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Figura 8 - Modelo de aplicação de um material relacionado a uma atividade envolvendo 

simulações. 
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Figura 9 - Modelo de aplicação de um material relacionado a uma atividade envolvendo 

simulações. 
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Texto (aula 5) 

O que é termoeletricidade? 

A expressão "termoeletricidade" refere-se originariamente à conversão de energia 

térmica, em energia elétrica, por intermédio de um efeito Físico descoberto por Thomas 

Johann Seebeck, em 1821. Em homenagem a ele, este efeito foi batizado de efeito 

Seebeck. Atualmente, a expressão termoeletricidade é utilizada também para referir-se 

aos efeitos Peltier, Thomson e, eventualmente, efeito Joule.  

 

O que é efeito Seebeck de forma resumida 

O efeito Seebeck, na sua essência, refere-se a conversão de um fluxo de calor em um fluxo 

de elétrons. Este fenômeno Físico só é perceptível quando juntamos os extremos de dois 

materiais diferentes (condutores ou semicondutores) formando uma configuração 

conhecida como "par termoelétrico" ou "termopar". Para criar o fluxo de calor, e 

observar o fenômeno, é necessário aplicar uma diferença de temperatura entre as duas 

junções do par termoelétrico. A voltagem elétrica detectada, ou seja, a força eletromotriz 

resultante, é diretamente proporcional à diferença de temperatura aplicada entre a 

junção quente e a junção fria. Em outras palavras, o efeito Seebeck transforma energia 

térmica em energia elétrica, de forma direta.  

 

Fonte: Projeto de Energia Termoambiente – Geração de energia elétrica a partir do calor 

ambiente. O efeito Seebeck e a geração de energia termoelétrica. Disponível em:  

http://www.energiatermoambiente.com.br/projeto/efeito-seebeck-geracao-de-energia-

termoeletrica-p2016-02 Acesso em 20 set. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_Seebeck
http://www.energiatermoambiente.com.br/projeto/efeito-seebeck-geracao-de-energia-termoeletrica-p2016-02
http://www.energiatermoambiente.com.br/projeto/efeito-seebeck-geracao-de-energia-termoeletrica-p2016-02
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Avaliação Somativa (aula 6) 

 

Na bancada você encontrará materiais que serão utilizados para a realização da 

experiência que tem por função simular a descoberta de Thomas Seebeck. 

 

A avaliação será em grupos com no mínimo 5 alunos. 

 

O Professor dará as próximas instruções, portanto, toda a atenção será importante. 

 

Tal avaliação valerá 3 pontos. 

1. Qual fenômeno está associado a geração de energia nesse processo? 

 

2. Ao colocarmos em cada um dos copos água da torneira de algum dos locais da escola 

aparecerá voltagem? 

 

3. Quais fatores determinantes para o aparecimento da voltagem no experimento? 

 

4. Ao colocarmos água quente e fria em cada um dos copos em contato com os metais 

aparecerá voltagem? 

 

5. Se colocarmos de um lado do metal, contato com um copo com água gelada e do outro 

contato com o ambiente, irá surgir voltagem? Justifique. 



 
 

122 
 

 

6. Se colocarmos de um lado do metal, contato com um copo com água quente e do outro 

contato com o ambiente, irá surgir voltagem? Justifique. 

 

 

 

Figura 10 - Modelo de aplicação da avaliação somativa. 
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Avaliação somativa – final 

1 (G1 – IFSP).   Arlindo é um trabalhador dedicado. Passa grande parte do tempo de seu 

dia subindo e descendo escadas, pois trabalha fazendo manutenção em edifícios, muitas 

vezes no alto. 

 

 

Considere que, ao realizar um de seus serviços, ele tenha subido uma escada com 

velocidade escalar constante. Nesse movimento, pode-se afirmar que, em relação ao nível 

horizontal do solo, o centro de massa do corpo de Arlindo  

a) perdeu energia cinética.    

b) ganhou energia cinética.    

c) perdeu energia potencial gravitacional.    

d) ganhou energia potencial gravitacional.    

e) perdeu energia mecânica.     

2 (G1 – CPS 2010).   Um saco de cimento de 50 kg está no alto de um prédio em 

construção a 30 m do solo. Sabendo que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s2, 

podemos afirmar que a energia potencial do saco de cimento em relação ao solo, em 

joules, vale  

a) 5 000.    

b) 10 000.    

c) 15 000.    

d) 20 000.    

e) 30 000.    
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3 (G1 – CPS 2010).  Na construção das barragens das usinas hidrelétricas são utilizadas 

grandes quantidades de concreto. Essas barragens têm como função represar a água para 

que esta adquira energia potencial. No conjunto formado pela turbina e pelo gerador, 

ocorre a conversão de  

 

a) energia potencial em energia elétrica.    

b) energia térmica em energia cinética.    

c) energia cinética em energia elétrica.    

d) energia elétrica em energia potencial.    

e) energia potencial em energia radiante.    

   

4 (ETEC 2007).   A energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, em 2005, atingiu 88 

milhões de MWh, o suficiente para suprir 86% do consumo anual do Estado de São Paulo, 

o maior centro industrial do Brasil. Essa foi uma das maiores produções da história da 

usina, marca superada apenas em 2000, com cerca de 93 milhões de MWh e em 1999, 

com 90 milhões de MWh. 

 

 Esses números mostram a importância da Usina Hidrelétrica de Itaipu para o 

Brasil e para o Paraguai, já que ela também supre 93% do consumo paraguaio, explica o 

diretor-geral brasileiro da hidrelétrica binacional, Jorge Samek. 

 ("Adaptado de: <http://www.itaipu.gov.br>") Acesso em: 02 ago. 2006. 

 

A energia em uma usina hidrelétrica sofre algumas transformações desde o instante em 

que se encontra na água contida na barragem até o momento em que chega aos nossos 

lares. A sequência correta dessas transformações de energia está apresentada na 

alternativa  
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a) energia elétrica, energia potencial gravitacional e energia térmica.    

b) energia cinética, energia elétrica e energia potencial gravitacional.    

c) energia potencial gravitacional, energia cinética e energia elétrica.    

d) energia térmica, energia potencial gravitacional e energia cinética.    

e) energia cinética, energia térmica e energia elétrica.    

   

5 ( UCS – 2016 ).   Um marido sai do estádio de futebol após o jogo e resolve esticar a 

conversa com os amigos em um bar. Às três da manhã, ele lembra que tinha prometido 

para a esposa chegar em casa à meia-noite, porque é o horário em que ela costuma dormir. 

Ele correu para casa e conseguiu fazer tudo que precisava em silêncio, para não acordá-

la. Porém, no momento em que foi deitar na cama, pronto para mentir no dia seguinte, 

que tinha chegado um pouco depois da meia-noite, por descuido, esbarra o cotovelo no 

abajur do criado-mudo, que cai e quebra. Se ele tivesse que culpar diretamente alguma 

forma de energia pela queda do abajur (que o obrigou a dar explicações até o amanhecer), 

seria a energia  

a) potencial gravitacional.    

b) interna.    

c) potencial química.    

d) potencial elástica.    

e) potencial elétrica.    

6 (efisica- IF – USP). O que é efeito Seebeck? Se as junções dos metais da figura abaixo 

estiverem ambas a 5.000oC há efeito Seebeck? E se uma estiver a 0oC e outra a 10oC? 

Porque?  

 

 


