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RESUMO 
 
Este trabalho traz uma proposta de sequência didática para o estudo do tema 
Transferência de Calor em turmas do Segundo Ano do Ensino Médio Regular, tendo 
como referência uma turma de trinta alunos do Colégio de Aplicação da UFRJ, escola 
localizada em bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Nossa sequência 
desenvolve o tema “segurança contra incêndios” tendo como base a tragédia da boate 
Kiss ocorrida em 2013 no estado de Santa Catarina, evento que tirou a vida de mais de 
200 pessoas por causa de negligência e despreparo dos envolvidos e, nesse sentido, 
construímos um material para o aluno amparado pela perspectiva da formação para um 
cidadão capaz de posicionar criticamente frente a questões que envolvam o Enfoque 
Ciência, Tecnologia e Sociedade(CTS) afim de atingir alguns dos objetivos da 
Alfabetização Científica (AC). Sob esta perspectiva elaboramos atividades que 
combinassem debates e experimentações de maneira a conversar com nosso referencial 
metodológico, o Ensino por Investigação visando construir os saberes necessários para a 
formação de “brigadistas de incêndio” para atuação no colégio. Nosso trabalho 
compromete-se, desta maneira, em potencializar capacidade de tomada de decisões de 
sujeitos componentes de nossa sociedade tecnocrática. 
 
Palavras-Chave: Formação Cidadã, Ensino por Investigação, Transferência de Calor, CTS, 
Alfabetização Científica. 
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ABSTRACT 
 
This paper presents a proposed instructional sequence for the study of the topic Heat 
Transfer in classes in Second Year of High School, with reference to a class of thirty 
students from the Colégio de Aplicação/UFRJ , school located in the South Side 
neighborhood of the city of Rio de Janeiro . Our sequence develops the theme “Fire 
security” based on the tragedy of the nightclub Kiss occurred in 2013 in the state of 
Santa Catarina , an event that took the lives of over 200 people because of neglect and 
lack of preparation of people involved , at this sense , we build a material for the student 
supported by the perspective of preparing a citizen able to critically position facing 
issues involving the Focus Science , Technology and Society(STS) in order to reach some 
of de objectives of the Scientific Literacy (SC). From this perspective we developed 
activities that combined discussion and experimentation in order to talk with our 
methodological framework , the use o research-like activities Research aimed at building 
the knowledge required for the formation of " fire brigade " for performance in college. 
Our work is committed in this way in enhancing decision-making ability of subjects 
components of our technocratic society. 
 
Key words: Scientific Literacy , Research-like Activities, Heat Transfer , STS . 
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1. Introdução 

 

Em janeiro de 2013 um grande incêndio na cidade de Santa Maria - SC tirou a 

vida de mais de 200 jovens, em sua maioria universitários, entrando para a lista das 

maiores tragédias do Brasil. De acordo com os noticiários a “Tragédia da Boate Kiss”, 

como é conhecida, foi resultado da negligência de seus donos em conjunto com o 

despreparo das pessoas envolvidas em lidar com situações do tipo, causando muitas 

mortes e, consequentemente, chamando a atenção para o tema “segurança pública 

contra incêndios”. 

Nossa proposta traz este tema para debates na sala de aula de Física, como 

contextualizador para o recorte Transferência de Calor em uma abordagem para o 2º 

Ano do Ensino Médio Regular. Elaboramos um material para o aluno partindo do 

princípio que os estudantes conheceriam apenas alguns princípios básicos da termologia 

como modelo molecular da matéria, escalas termométricas e o conceito de energia 

interna, mantendo a cronologia do livro didático adotado pela escola. Ainda por esta 

linha, nosso material dialoga com os referenciais de uma educação para formação de um 

cidadão crítico e reflexivo acerca de temas envolvendo ciência, tecnologia e sociedade. 

Utilizamos a questão da negligência com a segurança para fomentar as 

discussões e promover a criação de uma brigada de incêndio da escola composta pelos 

próprios estudantes, construindo um compromisso com a sociedade ao desenvolver os 

saberes relacionados à Física e uma postura autônoma de atuação como pessoas que 

farão diferença no cotidiano dentro ou fora dos muros da escola. Preocupamo-nos em 

planejar atividades capazes de proporcionar este grau de autonomia com o objetivo de 

melhorar a qualidade da tomada de decisões relacionadas ao tema dos alunos. 

Para elaborar o material do aluno, fizemos uma ponte entre os saberes técnicos 

apreendidos durante os anos de serviço junto ao Corpo de Bombeiros Militares do 

Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e o conteúdo de Física, propondo um material que 

fosse rico e próximo da realidade dos estudantes, buscando facilitar a costura das inter-

relações CTS. Nosso objetivo foi propor atividades que fossem desafiadoras para os 

estudantes e que resgatassem o aspecto investigativo da ciência, visando uma 

aproximação e desmitificação do trabalho do cientista. 
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Neste trabalho são encontradas uma revisão teórica acerca dos movimentos 

Alfabetização Científica (AC) e Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), mostrando seus 

principais objetivos e características; do recurso didático caracterizado como Questão 

Sociocientífica (QSC), apontando seu papel numa educação CTS; e da metodologia do 

Ensino por Investigação, discutindo seus aspectos e seu papel na educação cidadã. Após 

a revisão trazemos orientações de uso do nosso material para o professor descrevendo 

experimentos, roteiros e motivações. No Apêndice I, dispomos o material para o aluno 

na íntegra e pronto para aplicação, com textos e atividades em seu estágio final.    
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2. Fundamentação Teórica 

 

Nesta revisão de literatura apresentamos alguns pressupostos teóricos e 

metodológicos que foram utilizados para fundamentar a elaboração da sequencia 

didática proposta neste trabalho de monografia. Para isso, analisamos alguns aspectos 

do que chamados de ensino para a formação do cidadão, que vêm sendo amplamente 

recomendados por documentos oficiais e pesquisadores da área de Ensino de Ciências.  

A nossa opção pela escolha destes referenciais orientaram-se principalmente na 

perspectiva de construir uma sequencia didática para sala de aula de Física 

comprometida com a formação de estudantes que sejam capazes de engajar-se em 

discussões de cunho sócio-tecno-científico e posicionar-se criticamente nestes assuntos. 

 

 

2.1. Ensino de Ciências a serviço da formação cidadã 

 

O propósito pelo qual ensinamos as Ciências da Natureza para nossas crianças e 

adolescentes vem sendo objeto de debates e investigações entre professores, 

pesquisadores da área de Ensino (Carvalho, 2008, Santos, 2007, Fourez et. al., 1994) e a 

sociedade de um modo geral. Isso devido às transformações tecno-sociais e políticas 

pelas quais nossa sociedade passou ao longo do Século XX que modificaram o modo de 

vida das pessoas individualmente e da sociedade como um todo. 

 

2.1.1. O desafio dos grandes projetos educacionais: a necessidade de 

formação de novos cientistas  

 

Nos três últimos séculos a humanidade presenciou a expansão do conhecimento 

das Ciências Naturais muito rapidamente.  Nos Séculos XVIII e XIX, com a Revolução 

Industrial o homem passou a trabalhar mais nas fabricas e menos nos campos. 

Tornaram-se mais acessíveis para a maioria da população coisas que para nós, hoje, são 

muito comuns, como ver suas cidades totalmente iluminadas à noite pelos postes a gás, e 

posteriormente pelas lâmpadas elétricas, trocar informações através de uma antena de 

rádio, substituiu seus cavalos pelos motores a vapor e à explosão. Estes e outros 
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diversos aparatos tecnológicos transformaram a dinâmica do cotidiano das pessoas no 

mundo inteiro. Segundo Auler e Delizoicov (2001, p.4) o desenvolvimento científico era 

entendido como promotor do progresso da humanidade, e que contribuiria 

inexoravelmente  para melhoria da qualidade de vida das pessoas e da sociedade como 

um todo.   

No entanto as consequências do uso bélico da ciência, em especial durante a 

Segunda Guerra Mundial, (como os episódios das bombas atômicas lançadas sobre as 

cidades de Hiroshima e Nagasaki) fizeram com que a sociedade repensasse os fins do 

desenvolvimento científico e as intenções por traz de seu uso.  

Com o início da Guerra Fria, começou também uma corrida armamentista e 

tecnológica entre os Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (U.R.S.S.). Graças às tecnologias de mísseis de longo alcance desenvolvidas no 

final da Segunda Guerra uma das principais consequências da Guerra Fria foi justamente 

a exploração espacial. 

Com o objetivo de vencer a competição, os Estados Unidos injetaram esforços e 

recursos para impulsionar a formação de cientistas por meio do desenvolvimento de 

projetos educacionais. O PSSC (Physical Science Study Comitee) desenvolvido pelo 

Massachusetts Institute of Tecnology (MIT) teve como idealizadores diversos cientistas 

e professores universitários renomados da época. Este empreendimento começou a 

caminhar a passos largos em 1957, quando a União Soviética pôs o Sputink em órbita, 

fazendo com que os EUA se sentissem ameaçados e consequentemente liberassem 

fundos para o financiamento do PSSC. O projeto propunha materiais didáticos, livros, 

filmes e experimentos, entre outras ferramentas, para incentivar e ensinar ciências para 

os jovens, abordando os conteúdos disciplinares de forma densa e com propostas 

didáticas que favorecessem a compreensão dos fundamentos físicos ao invés da 

memorização. Em 1960, este material foi publicado nos Estados unidos e 

posteriormente no Brasil. Entretanto para Gaspar (2002), apesar de tantos nomes de 

peso empenhados em sua elaboração, este projeto mostrou-se um fracasso, pois não 

apresentou os resultados esperados. Em sua análise sobre o ensino de Física nos últimos 

50 anos, Gaspar (op. cit) aponta o modelo equivocado do embasamento na 
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experimentação como uma das principais falhas do projeto1, mas conclui que o mesmo 

foi “um marco no ensino de física em todo mundo e desencadeou um saudável movimento 

de renovação educacional em ciências” (p. 3).        

Outro projeto de grande repercussão que se utilizou de uma fundamentação 

Humanista em sua elaboração foi o chamado Projeto Harvard (Harvard Project Physics, 

1975). Tendo por base pesquisas realizadas por historiadores, filósofos e sociólogos da 

ciência, este projeto apresentava o conteúdo científico como produto cultural do homem 

e não algo puramente abstrato e distante do cotidiano do aluno.  

 

2.1.2. Os objetivos do ensino de ciências para o novo milênio: a formação 

para cidadania. 

 

Diante das transformações que impulsionaram o surgimento dos projetos 

educacionais relatados anteriormente e com o objetivo de responder às exigências e 

demandas de cada país em relação à formação de seus jovens, diversos organismos 

nacionais e internacionais procuraram elaborar documentos e/ou parâmetros como 

forma de apresentar alguns dos objetivos consensuais que poderiam ser entendidos 

como norteadores ou desejáveis para o Ensino de Ciências (como os PCNs, aqui no Brasil 

e a Declaração Relativa à Educação Científica para os anos 80 – National Science Teacher 

Association (NSTC), no exterior). 

Os parâmetros estabelecidos nestes documentos tiveram sua fundamentação 

alicerçada em diferentes movimentos relacionados ao Ensino de Ciências tais como a 

Alfabetização Científica (AC), o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) e as 

Questões Sócio-Científicas(QSC). 

 

2.1.3.  Alfabetização Científica dos cidadãos 

 

O termo Alfabetização Científica apareceu pela primeira vez em um trabalho de 

Paul Hurd em 1958 (em inglês: “Scientific Literacy”) onde o autor aponta diversos 
                                                           
1
  Ao destacar o “fracasso” deste projeto, o autor refere-se principalmente à interpretação do papel da 

experimentação no aprendizado do aluno para os idealizadores do projeto. Ressalta que havia uma crença de 
que a prática experimental conduziria o estudante a redescoberta e compreensão das leis físicas, ideias que 
entendem-se hoje por um equívoco epistemológico. Para maiores detalhes sobre esta discussão, consultar 
Gaspar(2002, p. 2-3). 
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fatores motivadores para uma possível alteração dos currículos da época. Em seu artigo, 

Hurd (1958) chama atenção para como os avanços científicos e tecnológicos afetam cada 

vez mais a vida do homem. Com isso emergia uma necessidade de se passar às pessoas 

um melhor entendimento destes saberes para que melhor pudessem interagir com os 

frutos desse progresso. Ainda neste sentido, Hurd (1958) faz uma crítica sobre o modo 

como a ciência chegava até as pessoas até então e apresenta um significado para o seria 

“entender a ciência”: 

 
  “Entender a ciência significa saber algo sobre os procedimentos de 
investigação teórica e reconhecer esses procedimentos como os meios pelos quais 
a imaginação do homem e as leis da natureza convergem para a solução de 
problemas. A pesquisa não é simplesmente um procedimento rígido de coleta e 
organização de dados sobre um problema à partir de uma dedução 
lógica.”(Hurd,1958,p.16, tradução livre) 

  

 Em seu artigo “Scientific Literacy: New Minds for a Changing World”, publicado 

em 1998, Hurd mostra uma ideia de educação científica útil no dia-a-dia das pessoas e 

que levasse em consideração as humanidades. Sob esta prerrogativa monta um 

panorama das primeiras concepções que surgiram sobre o termo, das quais destacamos: 

“(...) 
(i) Distingue teoria de dogma, e dados de mito e folclore . Reconhece que quase 
todos os fatos de sua vida tem sido influenciados de um maneira ou de outra pela 
ciência/tecnologia. 
(ii) Sabe que a ciência nos contextos sociais , muitas vezes tem dimensões nos 
domínios político, judicial , ético e por vezes interpretações morais. 
(iii) Usa o conhecimento da ciência se necessário na tomada de decisões de vida e 
sociais , formando julgamentos , resolvendo problemas e agindo. 
(iv) Reconhece quando questões culturais , éticas e morais estão envolvidos na 
resolução de problemas científico-sociais. 
(v) Reconhece que a alfabetização científica é um processo de aquisição , análise, 
síntese , codificação, avaliar e utilizar as realizações em ciência e tecnologia em 
contextos humanos e sociais. 
(...)”(Hurd,1998, p.413-414, tradução livre) 
 

Nas próximas linhas desta revisão resgataremos discussões sobre os aspectos 

que uma educação dita científica deve apresentar para atingir os objetivos  de promover 

a Alfabetização Científica dos estudantes e como sua concepção foi alterando-se até a 

atualidade. 

 

2.1.4. Construindo uma concepção da AC  
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O termo em inglês Scientific Literacy bem como o seu significado ganhou entre 

os pesquisadores de Língua Portuguesa duas diferentes traduções2: Alfabetização 

Científica e Letramento Científico.  Em nosso trabalho utilizaremos o termo 

Alfabetização Científica tendo como referência o trabalho de Sasseron e Carvalho (2008) 

que adotaram uma concepção de alfabetização inspirados no trabalho de Paulo Freire: 

 
“... Alfabetização é mais do que o simples domínio psicológico e mecânico de 
técnicas de escrever e de ler. É o domínio dessas técnicas, em termos conscientes. 
É entender o que se lê e escrever o que se entende. É comunicar-se graficamente. É 
uma incorporação. Implica, não uma memorização visual e mecânica de 
sentenças, de palavras, de sílabas, desgarradas de um universo existencial (...) 
mas numa atitude de criação e recriação. Implica numa auto formação de que 
possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu contexto.”(Freire, 
1980, p.110) 

 

A partir desta visão, entendemos que ser alfabetizado é ser reflexivo em relação 

ao contexto onde o sujeito encontra-se inserido e ser capaz de pensar segundo uma 

lógica para estruturar ideias e argumentos. 

Laugksch (2000) em seu trabalho “Scientific Literacy: A Conceptual Overview” 

reúne vários autores da área buscando desenhar um panorama convergente para um 

entendimento do que vem a ser uma educação científica. Baseado no trabalho de Miller, 

Laugksch (2000, p.78) acreditava na influência do conhecimento e da cultura científica 

nas diretrizes por traz das decisões políticas de uma sociedade democrática, buscou 

mensurar o nível de Alfabetização Científica em pessoas adultas. Os resultados de sua 

pesquisa o levaram definir três dimensões para a AC de modo a satisfazer as demandas 

de uma sociedade tecno-científica na qual nos vemos cada vez mais imersos. São elas: 

“(a) entendimento das normas e métodos científicos (da natureza da ciência); (b) 

entendimento de termos e conceitos-chave da ciência (conhecimento científico); e (c) 

entendimento e conscientização dos impactos causados pela ciência e tecnologia na 

sociedade.” (p.78). 

Com uma perspectiva semelhante à relatada anteriormente, Hazen e Trefil 

(1991) caracterizam a AC como um conhecimento necessário para o cidadão 

componente desta sociedade tão influenciada pela tecnologia quanto o domínio da 

                                                           
2
 Sem intenção de nos aprofundarmos nesta discussão sobre linguística, é importante deixar claro que ao 

mencionar o termo “Alfabetização Científica”, o qual adotaremos nesta revisão, estaremos nos referindo ao 
termo oriundo da língua inglesa “Scientific Literacy”. Para maiores detalhes sobre este debate, consultar os 
trabalhos de Sasseron e Carvalho(2008), Santos(2007) 
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leitura e da escrita. Em seu livro, frisam a diferença entre “usar” e “fazer” ciência e sob 

este princípio procuram justificar a importância da AC para qualquer cidadão, seja 

especialista ou não. Argumentam que entender o empreendimento científico-tecnológico 

num nível básico e geral é necessário para que qualquer pessoa possa compreender 

notícias de jornal, manuais de instrução dos diversos aparelhos tecnológicos que lidam 

diariamente e discussões acerca de temas desta natureza que venham a interferir em 

seu modo de vida. Citam que essa generalidade pode ser útil até mesmo para 

especialistas, pois ter uma noção de várias áreas pode vir a lhes auxiliar em suas 

especialidades. Assim, Hazen e Trefil (1991) defendem a Alfabetização Científica por 

verem neste tipo de formação uma possibilidade de construção de um pensamento 

crítico, ao dar bases para que o indivíduo organize suas próprias ideias e argumente 

sobre os diferentes assuntos científicos presentes no seu dia-a-dia que influenciam na 

sociedade como um todo, por ser essencial para a compreensão dos fenômenos que 

presenciam fisicamente e naturalmente, e por último, afirmam que as descobertas 

científicas transformam o modo de pensar de sua época. 

Shamos (1995, apud. Laugksch, 2000, p.80) traz  com uma proposta de uma “AC 

graduada” manifestada em três formas. Uma alfabetização cultural, a primeira desta 

graduação, onde o alfabetizado teria competência apenas para entender aquilo que lhe 

for apresentado sobre ciência graças ao conhecimento de um vocabulário, conceitos e de 

um histórico superficial da ciência. Este grau compartilha da perspectiva de Hazen e 

Trefil (1991) sobre a definição e o propósito da AC, onde segundo os autores, ser 

alfabetizado cientificamente significa “conhecer o necessário para entender as questões 

públicas...” (p.xii, tradução livre). Assim, este nível de alfabetização seria o desejável para 

a maioria da população não especialista. O próximo nível da graduação é a alfabetização 

funcional onde o sujeito seria capaz de reproduzir o conteúdo compreendido, aplicar 

alguns conceitos mais básicos em situações pouco complexas e expressar-se em 

conversas e textos simples que demandassem explicitação de conceitos ou termos 

científico-tecnológicos. O terceiro grau e mais sofisticado seria aquele atingido pelos 

especialistas das diversas áreas do saber científico, a alfabetização verdadeira onde o 

indivíduo, além das competências das duas graduações anteriores, dominaria conceitos 

mais fundamentais da ciência e sua lógica, entenderia o papel da experimentação e 
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apreciaria o empreendimento científico-tecnológico como um todo em virtude da 

confiança e importância investida em seus processos. 

Outra classificação da Alfabetização Científica que serviu de referencia para 

diferentes pesquisadores nacionais (Auler, 2001; Santos, 2007), foi a classificação 

proposta por Shen (1975). Em seu trabalho, Shen categoria a Alfabetização Científica em 

três classes: a prática, a cívica e a cultural. 

A Alfabetização Científica Prática envolve aplicações conceituais imediatas, 

presentes no cotidiano do indivíduo, tornando-o apto a solucionar problemas onde se 

cabe a utilização do conhecimento científico e técnico. Esta classe mostra-se também 

vinculada às necessidades básicas do ser humano, como saúde e moradia, propondo-se a 

auxiliar o sujeito alfabetizado desta forma a tomar decisões que afetem sua vida de 

maneira individual, singular, tais como mudança dos hábitos alimentares em prol de sua 

saúde ou optar morar numa residência que não esteja erguida sobre uma encosta por 

entender os perigos associados àquele ambiente. Entretanto, não dispensa o potencial 

plural desta classe, entendendo que estas decisões para si também influenciam seu 

modo de viver em sociedade. 

A Alfabetização Científica Cívica propõe-se a inserir o sujeito de forma mais 

consciente em discussões que englobem ciência e tecnologia. Assim, o alfabetizado nesta 

classe possuiria bagagem suficiente para participar ativamente em debates de âmbito 

mais geral e que afetariam um grande número de pessoas como o manuseio verbas 

governamentais para pesquisas científicas e/ou inserção de novas tecnologias numa 

comunidade. É possível perceber que esta classe preocupa-se com a formação de uma 

postura ética e moral do sujeito, necessária para permiti-lo tomar decisões de cunho 

científico-tecnológico mesmo que este não seja um especialista da área, levando em 

consideração os aspectos humanistas. Shen (1975) destaca a importância deste tipo de 

AC, visto que a sociedade torna-se cada vez mais dependente da tecnologia. 

E por último, a Alfabetização Científica Cultural, caracterizada basicamente 

pelos estudos informais da ciência e tecnologia feitos por amadores, pessoas que 

buscam enriquecer seu conhecimento com fatos e conceitos tecno-científicos sem muita 

profundidade, pois veem a ciência como uma obra do homem, através de artigos de 

jornais, filmes e documentários, entre outras formas de mídia. Segundo Shen (op. cit.), o 

principal problema desta classe de alfabetização é que ela faz-se presente apenas numa 
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pequena parcela da população e apesar de muitas mídias tratarem a ciência e tecnologia 

neste nível de profundidade, comprometendo-se em veicular estas informações de modo 

a facilitar a compreensão por leigos e amadores, ainda há complicações no acesso a este 

conteúdo.  

Ainda neste sentido, Laugksch (2000) comenta sobre a característica 

cooperativa destas classes, pois “embora sejam distintas em objetivos, conteúdos, 

formatos e transferência, estas classes não são mutuamente excludentes” (2000, p.77, 

tradução livre). Lorenzetti e Delizoicov (2001, p.6) relacionam as dimensões propostas 

por Shen (1975) aos “objetivos e ao papel da alfabetização para a formação do cidadão”. 

Por sua vez, estas dimensões preocupam-se com a utilidade e aplicabilidade do 

conhecimento adquirido quando necessários, quer sejam dentro ou fora dos muros da 

escola. 

Ao estudar sobre as concepções da AC, Penha (2012) traz as sete dimensões da 

Alfabetização Científica de Showalter 

 
“I. A pessoa cientificamente alfabetizada entende a natureza do conhecimento 
científico.  

II. A pessoa cientificamente alfabetizada aplica correta e adequadamente os 
conceitos científicos, os princípios, leis e teorias na interação com seu universo.  

III. A pessoa cientificamente alfabetizada usa processos da ciência na resolução 
de problemas, na tomada de decisões, e promove sua própria compreensão do 
universo.  

IV. A pessoa cientificamente alfabetizada interage com os vários aspectos de seu 
universo de uma maneira que seja consistente com os valores que fundamentam a 
ciência  

V. A pessoa cientificamente alfabetizada entende e aprecia o empreendimento 
conjunto da ciência e tecnologia e a inter-relação destas com cada aspecto da 
sociedade.  

VI. A pessoa cientificamente alfabetizada tem desenvolvido uma rica, gratificante 
e excitante visão do universo como resultado de sua educação científica e 
continua a alargar esta educação ao longo da sua vida.  

VII. A pessoa cientificamente alfabetizada tem desenvolvido inúmeras habilidades 
manipulativas associadas à ciência e tecnologia”. 

 

E em sua análise sobre estas dimensões, Penha (op. cit.) aponta para a 

importância das inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade (p.13) e o papel do 

conteúdo científico na sala de aula. O último seria um suporte, um coadjuvante do 

Ensino de Ciências, responsável por fazer os alunos compreenderem as relações CTS 

(Ciência-Tecnologia-Sociedade), enquanto as inter-relações CTS seriam as protagonistas 

na formação do cidadão crítico. 
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Em seu trabalho “Educação científica na perspectiva de letramento como prática 

social: funções, princípios e desafios”, Santos (2007) chama atenção para o fato de que 

alguns dos domínios caracterizadores da AC são amparados por argumentos esculpidos 

por filosofias diferentes. Entretanto, aponta para um consenso entre eles, no qual dois 

grupos emergem: ”um que incorpora as categorias relativas à especificidade do 

conhecimento científico, e outro que abrange as categorias relativas à função social.” 

(p.478) 

Santos (2007) destaca, então, a importância da atribuição de uma função social 

à ciência ensinada na sala de aula e faz menção a pesquisa de Shamos ao afirmar que a 

ciência deve compor os saberes do indivíduo de modo que este seja capaz de utilizá-la de 

forma significativa (Shamos, 1995, apud Santos, 2007, p.479). Para tanto, é necessária, 

segundo o autor, uma “compreensão do impacto da ciência e da tecnologia sobre a 

sociedade em uma dimensão voltada para a compreensão pública da ciência dentro do 

propósito da educação básica de formação para a cidadania” (Santos & Schnetzler, 1997 

apud Santos, 2007, p.479). 

Sasseron e Carvalho (2008) buscaram indicadores para a estruturação de 

currículos de ciências condizentes com a Alfabetização Científica, percebendo a 

manifestação de certos padrões ao longo da trajetória do movimento, indicam três 

pontos os quais denominam Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica. Para as 

autoras, estes Eixos são fundamentais para a estruturação e devem direcionar a 

construção, em todas as etapas, de propostas que tenham como objetivo estar dentro da 

perspectiva da AC.  

O Primeiro Eixo apresentado por Sasseron e Carvalho (op. cit.) trata da 

“compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos científicos”, apontado como 

uma necessidade imposta pela sociedade para o entendimento de informações básicas; o 

segundo Eixo refere-se à “compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e 

políticos que circundam sua prática”, uma vez que nos deparamos com diversas situações 

onde a forma de organizar ideias e de resolver problemas típicos da ciência pode nos 

ajudar na reflexão sobre as mesmas; e finalmente o terceiro Eixo aborda as “relações 

entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente”, dado à influência desses fatores na 

vida do homem e ao interesse de fazer dessas pessoas, construtores preocupados em 

arquitetar um futuro sustentável e saudável.   
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Em outro trabalho de revisão bibliográfica, Sasseron e Carvalho (2011), tendo 

por base o trabalho de Gérard Fourez, identificaram algumas das competências e 

habilidades que uma pessoa devia possuir para ser considerada cientificamente 

alfabetizada. A identificação destes atributos é fundamental para avaliar se a utilização 

de uma nova sequencia didática poderá potencializar/favorecer o processo de 

Alfabetização Científica em nossas salas de aula de Ciências. Deste modo as autoras 

afirmam que uma pessoa cientificamente alfabetizada:  

 

(a) utiliza os conceitos científicos e é capaz de integrar valores, e sabe fazer por 
tomar decisões responsáveis no dia a dia; (b) compreende que a sociedade exerce 
controle sobre as ciências e as tecnologias, bem como as ciências e as tecnologias 
refletem a sociedade; (c) compreende que a sociedade exerce controle sobre as 
ciências e as tecnologias por meio do viés das subvenções que a elas concede; (d) 
reconhece também os limites da utilidade das ciências e das tecnologias para o 
progresso do bem-estar humano; (e) conhece os principais conceitos, hipóteses e 
teorias científicas e é capaz de aplicá-los; (f) aprecia as ciências e as tecnologias 
pela estimulação intelectual que elas suscitam; (g) compreende que a produção 
dos saberes científicos depende, ao mesmo tempo, de processos de pesquisas e de 
conceitos teóricos; (h) faz a distinção entre os resultados científicos e a opinião 
pessoal; (i) reconhece a origem da ciência e compreende que o saber científico é 
provisório, e sujeito a mudanças a depender do acúmulo de resultados; (j) 
compreende as aplicações das tecnologias e as decisões implicadas nestas 
utilizações; (k) possua suficientes saber e experiência para apreciar o valor da 
pesquisa e do desenvolvimento tecnológico; (l) extraia da formação científica 
uma visão de mundo mais rica e interessante; (m) conheça as fontes válidas de 
informação científica e tecnológica e recorra a elas quando diante de situações de 
tomada de decisões; (n) uma certa compreensão da maneira como as ciências e as 
tecnologias foram produzidas ao longo da história.(Sasseron e Carvalho, 2011, 
p.67-70) 

 

2.1.5. Currículos e a formação para a cidadania 

 

De acordo com Santos (2007) uma reformulação de nossos currículos é 

imprescindível para que contemplemos os objetivos da AC. Para Santos (op. cit,), 

devemos romper as limitações implícitas em nosso atual modelo de ensino de modo a 

acrescentar práticas que deem conta de alfabetizar cientificamente nossos cidadãos. 

(p.483). 

Estas práticas devem ser distribuídas pela vida escolar do sujeito (Hurd, 1998; 

Lorenzetti e Delizoicov, 2001), complementando-se para formar um cidadão crítico, 

como experimentações, trabalhos em grupo, visitas à instituições e questionamentos 

que levem os alunos a  interpretarem resultados e refletirem sobre os mesmos em 
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aspectos quantitativos, qualitativos e sociais. Neste sentido, Lorenzetti e Delizoicov 

(2001) nos mostram que este processo pode começar nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e, como visto em Shamos (1995, apud. Laugksch, 2000, p.80), pode se 

estender até a universidade. Entretanto, devemos nos atentar para o tipo de cidadão que 

desejamos formar (Hazen e Trefil, 1991), se desejamos um sujeito capaz apenas de se 

inserir em situações onde a ciência aparece, devemos abordar com mais esmero a 

função social da AC (Santos, 2007), caso desejemos encaminhar o jovem para uma 

carreira científica, caberia maior atenção para os aspectos da natureza e linguagem 

científicas.  

 Lemke (2006, apud. Sasseron e Carvalho, 2011) salienta que o ensino de 

ciências não deve objetivar somente a formação de cientistas e técnicos, mas sim dar 

bases para que qualquer cidadão tome decisões pessoais levando em consideração seu 

conhecimento sobre ciência.  

Lorenzetti e Delizoicov (2001) em seu trabalho frisam que a “escola sozinha, 

isolada, não consegue alfabetizar cientificamente seus alunos” e propõe uma solução: 

 
“Se a escola não pode proporcionar todas as informações científicas que os 
cidadãos necessitam, deverá, ao longo da escolarização, propiciar iniciativas para 
que os alunos saibam como e onde buscar os conhecimentos que necessitam para 
a sua vida diária. Os espaços não formais compreendidos como museu, zoológico, 
parques, fábricas, alguns programas de televisão, a Internet, entre outros, além 
daqueles formais, tais como bibliotecas escolares e públicas, constituem fontes 
que podem promover uma ampliação do conhecimento dos educandos. As 
atividades pedagógicas desenvolvidas que se apoiam nestes espaços, aulas 
práticas, saídas a campo, feiras de ciências, por exemplo, poderão propiciar uma 
aprendizagem significativa contribuindo para um ganho cognitivo.”(p.7) 

 
Mas como saber se a orientação do professor que visa trabalhar sob esta 

perspectiva realmente atingirá o seu objetivo, visto que a formação cidadã é fruto de um 

extenso processo, cultivado ao longo do Ensino Regular? 

   De fato a avaliação do nível de Alfabetização Científica nas pessoas é um desafio 

do ensino de ciências (Santos, 2007). No Brasil, podemos citar os estudos de Sasseron e 

Carvalho (2008) nesta área ao procurarem indicadores do processo de alfabetização em 

crianças do ensino fundamental. Em seu trabalho, criam três grupos de ações tomadas 

quando o indivíduo depara-se com um problema a ser resolvido. No primeiro grupo 

Sasseron e Carvalho (op. cit.), analisam a capacidade em lidar com dados pelos 

indicadores seriação de informações, organização de informações e classificação de 
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informações. No segundo, analisam a forma de estruturação e organização do 

pensamento, os indicadores aqui são o raciocínio lógico e o raciocínio proporcional. No 

terceiro e último, buscam analisar como o sujeito interpreta os resultados, logo, 

normalmente seus indicadores aparecem nas etapas finais das atividades, são eles: 

levantamento de hipóteses, teste de hipótese, justificativa, previsão e explicação. 

A identificação da presença destes indicadores no trabalho dos estudantes 

durante as atividades nas aulas de ciências tem sido, segundo as autoras, uma 

importante ferramenta de análise capaz de apontar se um processo de AC pode estar 

sendo desenvolvido. No entanto, atentar-se somente para estes indicadores não basta 

para que asseguremos uma formação cidadã em sua plenitude, para isso, é preciso ir 

além. 

Em nossa revisão bibliográfica identificamos um consenso entre diversos 

autores nacionais (Sasseron e Carvalho, 2008; Lorenzetti e Delizoicov, 2001; Santos, 

2007; Santos e Mortimer, 2002; Penha e Carvalho, 2011) sobre a necessidade de 

utilização de outras abordagens que auxiliem na construção de uma responsabilidade 

social nos alunos. Estes autores sugerem dois outros movimentos com potencial para 

amparar os educadores preocupados com uma formação cidadã: a abordagem Ciência-

Tecnologia-Sociedade (CTS) e a inserção de questões sociocientíficas (do inglês: 

Socioscientific Issues, SSI). Cada um com suas especificidades, complementando-se nesta 

empreitada da educação científica para todos os cidadãos. 

 

2.2. O Movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 

Ao lado da AC encontramos outros movimentos também preocupados em 

proporcionar um embasamento crítico acerca de assuntos sobre ciência e tecnologia. 

Comecemos falando sobre o enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS), pois em 

muitos aspectos possui objetivos muito semelhantes aos da Alfabetização Científica. 

O movimento CTS surgiu um pouco depois da AC (por volta da década de 1970). 

De acordo com Aikenhead (1997, apud. Santos 2007, p.481) a Alfabetização Científica 

surge de um momento na educação internacional caracterizadas pelas críticas ao 

modelo de desenvolvimento científico e tecnológico, enquanto o movimento CTS surge 
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de pressões sociais das mais diversas origens como a preocupação com o meio ambiente 

e o temor de guerras nucleares. (Walks, 1990, apud Santos 2008). 

Em seu trabalho, Santos (2008) busca definir os objetivos de uma educação CTS 

e por sua vez, mostra algumas características do movimento através da análise de 

diversas propostas de ensino. De acordo com autor, para que um currículo possa ser 

caracterizado com currículo com ênfase CTS deve contemplar, além de outros aspectos: 

 
“(i) a apresentação de conhecimentos e habilidades científicos e tecnológicos em 
um contexto pessoal e social; 
(ii) a inclusão de conhecimentos e habilidades tecnológicos;  
(iii) a ampliação dos processos de investigação de modo a incluir a tomada de 
decisão;  
(iv) a implementação de projetos de CTS no sistema escolar. (Bybee,1987, apud., 
Santos, 2008, p.111) “ 

 
 Em adição a estes fatores, estes autores destacam que estes currículos devem 

contemplar a formação do estudante como sujeito crítico, capaz de tomar decisões tanto 

em sua vida pessoal como na social sobre questões que envolvam o uso de Ciência e 

Tecnologia em nossa sociedade. 

 
“Tais currículos apresentam uma concepção de: (i) ciência como atividade 
humana que tenta controlar o ambiente e a nós mesmos, e que é intimamente 
relacionada à tecnologia e às questões sociais; (ii) sociedade que busca 
desenvolver, no público em geral e também nos cientistas, uma visão operacional 
sofisticada de como são tomadas decisões sobre problemas sociais relacionados à 
ciência e tecnologia; (iii) aluno como alguém que seja preparado para tomar 
decisões inteligentes e que compreenda a base científica da tecnologia e a base 
prática das decisões; e (iv) professor como aquele que desenvolve o conhecimento 
e o comprometimento com as inter-relações complexas entre ciência, tecnologia e 
decisões. (Roberts, 1991, apud. Santos, 2008, p. 112)” 

 
Segundo Santos e Mortimer (2000, et al.) o objetivo central da educação de CTS 

no ensino médio é desenvolver a Alfabetização Científica e Tecnológica dos Cidadãos, 

auxiliando o aluno a construir conhecimentos, habilidades e valores necessários para 

tomar decisões responsáveis sobre questões de ciência e tecnologia na sociedade e atuar na 

solução de tais questões. Sob esta perspectiva, os autores ressaltam  a necessidade de se 

desenvolver nos estudantes valores morais e éticos vinculados aos interesses da 

comunidade na qual estão inseridos.  

Deste modo, a tomada de decisão dos cidadãos é um dos principais objetivos 

declarados tanto por pesquisadores comprometidos com os objetivos da Alfabetização 
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científica como aqueles identificados com a inserção de uma abordagem CTS no ensino 

de ciências (Penha e Carvalho, 2011). 

 Para Bernardo(2008): 

 
“A tomada de decisão frente a um problema da vida real de um cidadão ocorre a 
partir de indefinições próprias do nosso cotidiano, o que admite discussões, 
negociações e um grande número de possibilidades de escolha, diferentemente do 
que ocorre na solução de problemas acadêmicos, onde as questões envolvidas são 
sempre muito bem definidas. (Bernardo, 2008, p.47) “ 

 
Ao fazer uma breve análise dos autores nacionais interessados no Enfoque CTS, 

foi possível encontrar a preocupação em desenvolver, entre outras competências, a de 

tomada de decisão.  Bernardo (op. cit) aponta para o fato de que, hoje, este exercício 

restringe-se apenas aos especialistas em ciência e tecnologia, chamando a atenção para a 

necessidade de formarmos nossos cidadãos também com competência para tanto.  

Santos e Mortimer (2000) e Bernardo (2008) concordam que uma mudança 

curricular seja necessária para que se atinja este e outros objetivos do CTS. Nesta 

revisão teórica tomaremos a caracterização do Enfoque CTS dada por Aikenhead(1988, 

et al) exposta por Santos e Mortimer(op cit): 

 
“[...] CTS pode ser caracterizado como o ensino do conteúdo de ciências no 
contexto autêntico do seu meio tecnológico e social, no qual os estudantes 
integram o conhecimento científico com a tecnologia e o mundo social de suas 
experiências do dia-a-dia. A proposta curricular de CTS corresponderia, portanto, 
a uma integração entre educação científica, tecnológica e social, em que os 
conteúdos científicos e tecnológicos são estudados juntamente com a discussão de 
seus aspectos históricos, éticos, políticos e sócio-econômicos [...].”(Santos e 
Mortimer, 2000, p.4) 

 
Neste sentido, encontramos na literatura nacional um compromisso em 

estruturar conceitualmente o que se entende por educação científica, tecnológica e social , 

de maneira a orientar as interações entre estas três esferas.  

  

2.2.1. Educação científica 

 

Ao entrarmos em muitas de nossas salas de aula de ciências atualmente, nos 

depararemos com teorias e leis enunciadas por grandes cientistas preenchendo os 

quadros-negros submetidas à abordagens tradicionais visando o ingresso no nível 

superior (Santos, 2007). Segundo o autor, junto à promoção desta didática deixamos de 
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lado muitos aspectos da educação que busca uma formação crítica acerca de assuntos 

científicos. Para caminharmos nesta direção, diversos autores concordam(Santos e 

Mortimer, 2000; Santos, 2007; Bernardo 2008, Auler e Delizoicov, 2001) que uma 

desmitificação da aparência salvacionista e conclusiva da ciência e da tecnologia, além 

de uma abordagem menos conclusiva da natureza científica sejam necessárias. 

Nos trabalhos dos autores supracitados podemos encontrar diversas referências 

que tratam da visão imparcial apresentada pelo empreendimento científico, 

classificando-a como uma visão equivocada. Destacam, portanto, a importância em se 

abordar junto ao conteúdo das Ciências Naturais os aspectos filosóficos, éticos, políticos, 

sociais e morais por traz do fazer científico. Não devemos apenas ensinar as regras, as 

leis, a linguagem e os métodos pelos quais construímos o saber científico e tecnológico, 

mas também construir junto aos estudantes as motivações e influencias destes outros 

fatores humanos no trabalho do cientista. 

Desta maneira, Santos e Mortimer (2001) concluem que conhecimento científico 

é limitado também pela própria estrutura do mundo real e que o progresso científico tem 

base empírica, embora seja socialmente construído e validado. Justificando, assim, a 

inserção de aspectos históricos e filosóficos da ciência nos currículos, buscando facilitar 

a compreensão de sua natureza e suas implicações sociais. 

 
2.2.2. Educação tecnológica 

  

Não podemos confundir esta classe de educação com a educação oferecia para 

alunos de uma escola técnica. Uma educação tecnológica não se restringe ao 

ensinamento de técnica ou habilidades específicas para serem utilizadas em situações 

específicas. Bernardo (2008) chama atenção para os equívocos ocorridos quanto à 

caracterização de tecnologia, apontando-os como fortes contribuintes para um resumo 

simplório deste conceito na concepção de muitos professores. 

Podemos encontrar em diversos trabalhos uma preocupação em se caracterizar 

a tecnologia segundo as propostas do movimento CTS. Santos e Mortimer (2000) nos 

mostram que o caminho a ser tomado para a abordagem da tecnologia nas aulas de 

ciências é semelhante ao tomado na construção do conhecimento científico. Neste 

sentido, não devemos resumir a tecnologia a uma aplicação da ciência, pois nela estão 
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embutidos diversos fatores orientadores de sua construção. Os autores identificaram 

três aspectos centrais da prática tecnológica: 

 
1. aspecto técnico: conhecimentos, habilidades e técnicas; 
instrumentos, ferramentas e 
máquinas; recursos humanos e materiais; matérias primas, 
produtos obtidos, dejetos 
e resíduos; 
2. aspecto organizacional: atividade econômica e industrial; 
atividade profissional dos 
engenheiros, técnicos e operários da produção; usuários e 
consumidores; sindicatos; 
3. aspecto cultural: objetivos, sistema de valores e códigos éticos, 
crenças sobre o 
progresso, consciência e criatividade.(p.9) 

 
Segundo os autores, compreender estes três aspectos contribuiriam para a 

formação de um cidadão mais consciente de como a tecnologia é concebida e, 

consequentemente, favoreceriam comportamentos sustentáveis relacionados ao 

desenvolvimento tecnológico. 

 

2.2.3. Domínio social do CTS 

 

Nesta esfera estão inclusos temas envolvendo ciência e tecnologia 

potencialmente problemáticos (Aikenhead, 1994, apud. Bernardo, 2008, p. 44), os quais 

propiciem diferentes alternativas de solução do ponto de vista ético e moral. Estes temas 

podem ser estruturados de acordo com necessidades da comunidade, com eventos 

ocorridos localmente ou num âmbito mais geral. Santos e Mortimer (2000) sugerem 

alguns temas de maior abrangência para serem trabalhados em propostas CTS tais como 

aqueles que tratem dos riscos para a saúde e/ou resgatem reflexões sobre hábitos de 

consumo na sociedade tecnológica (p.11). 

Por fim, os autores citam o valor atribuído às discussões de cunho social 

controverso. Dar voz aos estudantes os aproximaria da formação cidadã, visto que há 

espaço para suas opiniões, fazendo-os trazerem seus princípios ético-morais para esses 

debates. 

 

2.2.4. Explorando Inter-relações CTS 
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Tendo em mãos as concepções de Ciência-Tecnologia-Sociedade explicitadas 

neste trabalho, tratemos agora de como estes três domínios dialogam entre si. Neste 

sentido, cabe nos remetermos à perspectiva ampliada da Alfabetização Científica e 

Tecnológica descrita por Auler e Delizoicov (2001), onde os conteúdos são considerados 

como meios para a compreensão de temas socialmente relevantes. 

Sob esta perspectiva, os autores mencionam a contribuição do referencial 

freireano para um estreitamento entre os conteúdos científicos e os aspectos CTS. De 

acordo com este referencial, 

 
“[...] problematizar é exercer uma análise crítica sobre a realidade problema. 
Para que isso ocorra, os sujeitos precisam voltar-se dialogicamente para a 
realidade mediatizadora, a fim de transformá-la.[...] Essa mediatização ocorre 
por meio de uma educação problematizadora, de caráter reflexivo, de 
desvelamento da realidade, na qual o diálogo começaria a partir da reflexão das 
contradições básicas da situação existencial. É nessa reflexão que o diálogo 
permite a educação para a prática da liberdade.(Freire, 1970; apud. Santos, 2008, 
p.116)”  

 
Amparado pelo referencial freireano, Santos (2008) faz uma aproximação deste 

com a abordagem CTS, mostrando uma necessidade de reforma nas práticas 

educacionais. Outras literaturas (Bernado, 2008; Santos, 2007; Santos e Mortimer,2000) 

concordam com esta necessidade, apontando para renovações curriculares como 

soluções às demandas CTS. Ainda por esta linha, percebemos nestes estudos uma 

orientação para abordagens didáticas construídas sobre temas problematizadores de 

onde surgirão as discussões sobre questões de várias esferas humanísticas, as quais o 

desenvolvimento científico-tecnológico exerce grande influência. No decorrer destes 

debates, o saber científico atuará como auxiliar para a compreensão e tomada de 

decisões no momento da realização de atividades em sala de aula, preparando os alunos 

para atuarem em situações fora dela. 

Santos e Mortimer (2000) ao abordarem as interações CTS trazem um estudo de 

como seus domínios interagem entre si. Estas interações encontram-se sintetizadas no 

quadro abaixo. 

 
Aspectos CTS Esclarecimentos 

1. Efeito da Ciência 
sobre a 
Tecnologia 

A produção de novos conhecimentos tem estimulado mudanças 
tecnológicas. 
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2. Efeito da 
Tecnologia sobre a 
Sociedade 

A tecnologia disponível a um grupo humano influencia sobremaneira o 
estilo de vida desse grupo. 

3. Efeito da 
Sociedade sobre a 
Ciência 

Por meio de investimentos e outras pressões, a sociedade influencia a 
direção da pesquisa científica. 

4. Efeito da Ciência 
sobre a Sociedade 

O desenvolvimento de teorias científicas pode influenciar a maneira como 
as pessoas pensam sobre si próprias e sobre problemas e soluções. 

5. Efeito da 
Sociedade sobre a 
Tecnologia 

Pressões públicas e privadas podem influenciar a direção em que os 
problemas são resolvidos e, em consequência, promover mudanças 
tecnológicas. 

6. Efeito da 
Tecnologia sobre a 
Ciência 

A disponibilidade dos recursos tecnológicos limitará ou ampliará os 
progressos científicos. 

FONTE – Santos e Mortimer (2000,p. 12) 

 
Segundo pesquisadores sobre CTS (Bernardo, 2008; Auler e Delizoicov, 2001; 

Santos e Mortimer, 2000), a partir do estudo de propostas de ensino que mais se 

adequam à perspectiva CTS encontraremos uma tendência sequencial de etapas 

sustentada pela abordagem temática. Os passos ocorrem, geralmente, na seguinte 

ordem: (1) introdução de um problema social; (2) análise da tecnologia relacionada ao 

tema social; (3) estudo do conteúdo científico definido em função do tema social e da 

tecnologia introduzida; (4) estudo da tecnologia correlata em função do conteúdo 

apresentado e (5) discussão da questão social original. (Bernardo, 2008, p.44:45). 

De acordo com estes autores, seguir este fluxo facilitaria a desmitificação da 

aparência determinista, salvacionista e neutra comumente atribuída à ciência. 

Contribuiria, portanto, para o desenvolvimento crítico do aluno, tornando-o mais 

consciente e apto a atuar como cidadão ativo na sociedade, normalmente tecnocrática, 

na qual se encontra inserido. 

 

2.3. Questões Sociocientíficas 

 

A inserção de aspectos humanísticos da ciência na escola é uma necessidade do 

ensino para a formação cidadã, e articular maneiras de fazê-lo mostra-se importante do 

o ponto de vista dos movimentos que compartilham essa perspectiva. Com este objetivo, 

precisamos estudar práticas pedagógicas que colaborem com as demandas da AC no 

sentido de desenvolver seus domínios humanísticos na sala de aula de ciências. 

    Nesse sentido, apontamos uma tendência do uso de questões (ou aspectos) 

sociocientíficas (os) nas aulas de ciências com finalidades diversas, seja 
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problematizando e ambientando o conteúdo no contexto do aluno ou extrapolando estes 

limites ao explorar as vantagens cognitivas que uma abordagem amparada por uma 

questão de cunho sociocientífico podem trazer para o estudante. Penha e Carvalho 

(2011) nos mostram um consenso entre projetos educacionais na Europa e nas 

Américas, apontando o movimento ASC como forte contribuinte para a promoção da AC. 

Uma questão sociocientífica é aquela que trata de aspectos sociais, ambientais, éticos e 

culturais impactados pela ciência e tecnologia (Santos, 2007), geralmente de origem 

controversa (Bernardo, 2011) e que não pode ser tratada apenas valendo-se do 

formalismo matemático que encontramos hoje em nossos livros didáticos. 

Além de promover a Alfabetização Científica dos Cidadãos o movimento QSC 

tem o papel de auxiliar na construção de pontes entre os domínios CTS, segundo 

Bernardo (2008): 

 
“Ensinar uma Ciência na perspectiva CTS é dar significado a esta Ciência por meio 
de um tema de caráter sociocientífico que potencialize a articulação das diversas 
dimensões - científica, tecnológica, política, econômica, social, ambiental, ética, 
moral e cultural – que esse tema abarca, a fim de que se favoreça uma educação 
para o exercício da cidadania frente aos desafios postos pela contemporaneidade 
(BERNARDO, 2008).” 

 
Ainda por esta linha, diversos autores (Bernardo, 2011; Santos, 2007; Bernardo, 

2013) apontam o caráter problematizador da QSC como fator responsável por dar 

significado ao conteúdo científico. Segundo Bernardo (2013): 

 
“(...)a perspectiva QSC representa um tipo de abordagem que procura dar 
significado ao conteúdo científico propriamente dito por meio de estratégias de 
contextualização, organizadas a partir de uma questão sociocientífica que 
potencialize articulações entre as diversas dimensões: científica, tecnológica, 
política, econômica, social, ambiental, ética, moral e cultural, abarcadas pelo 
tema. Entretanto, não se trata de temas ou estratégias que mobilizem habilidades 
como a elaboração de projetos técnicos, a construção ou a manutenção de 
aparatos tecnológicos, papel das escolas de formação profissional.(Bernardo, 
2013)” 

 
Entretanto, essa função é questionada por diversos outros autores, visto que 

pesquisas apontam para o fato dos alunos normalmente não embasarem-se nos 

conteúdos científicos para argumentarem frente a uma questão sociocientífica, fazendo-

se possível questionar o uso desta prática pedagógica nas aulas. Todavia, Penha (2012) 

defende a incorporação do movimento nas salas de Ciências ao destacar o potencial de 

melhorar a qualidade das argumentações dos estudantes. Em sua pesquisa, o autor 
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mostra um escalonamento entre as motivações que amparam as respostas dos 

estudantes quando se deparam com uma QSC, classificando como menos importante o 

conteúdo científico, e atribui este resultado à falta de contextualização deste conteúdo 

durante a vida escolar do sujeito. Penha (op. cit.) então destaca a importância de se 

trabalhar os aspectos que caracterizamos como sociocientíficos desde a escola básica, de 

maneira a aprimorar a habilidade de tomada de decisão sobre assuntos que englobam 

ciência e tecnologia. 

Ainda por esta perspectiva, o autor cita o valor do Raciocínio Informal, 

representado pelos fatores humanísticos do sujeito e completa que este deve aliar-se ao 

Raciocínio Formal (o qual pode ser representado pela linguagem e lógica utilizada pelo 

processo científico), no suporte à solução de questões do cotidiano do sujeito.  

Podemos concluir, então, que práticas QSC podem auxiliar em vários processos 

de formação crítica do cidadão, em especial na melhoria da qualidade da tomada de 

decisão frente a temas científico-sociais por meio da contextualização dos conteúdos 

científicos. Possibilita, também, conjugar os Raciocínios Formal e Informal, promovendo 

assim o processo de Alfabetização Científica e facilitando a construção das inter-relações 

CTS. 

 

2.4. Ensino por investigação 

 

Discutimos em outras seções desta revisão teórica os objetivos e demandas da 

formação para a cidadania, destacando a necessidade de inserção em nossas salas de 

aula de atividades desenvolvidas para este fim. Nesta seção discutiremos o que 

entendemos por Ensino por Investigação e como este dialoga com nossos referenciais 

sobre a formação cidadã. 

Em diversas literaturas podemos encontrar o uso do laboratório didático nas 

aulas de ciências como foco de debates, problematizado desde sua importância até seus 

objetivos e papeis. Borges (2002) e Penha (2006) nos trazem críticas positivas e 

negativas sobre o uso do laboratório tradicional onde se busca, entre outros objetivos, 

coletar dados e redigir relatórios para confirmar teorias já estudadas nas aulas, e 

ensinar aos estudantes a utilizarem o  método científico em suas observações. Os autores 

apontam falhas na aplicação desta prática dentro da escola indicando não ser esta a real 
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função das práticas experimentais no aprendizado do estudante. Estes autores 

concordam com o espaço que o laboratório didático possui no processo ensino-

aprendizagem, entretanto apontam que pesquisas sobre sua eficácia nesse processo 

mostram resultados decepcionantes, seja aqui no Brasil, onde os mesmos estão em 

situação precária ou inexistentes ou mesmo nos países onde há tradição nesta prática 

pedagógica (Borges, 2002). Nesse sentido, defendem que as práticas experimentais não 

devam ser excluídas do cotidiano escolar, mas sim repensadas de maneira a se 

adequarem às realidades que vivemos em nossas escolas e às diretrizes educacionais de 

nosso país, como as propostas pelos PCNs. 

 
“Em primeiro lugar, essa concepção particular do processo de produção do 
conhecimento sugere para professores e estudantes que as atividades práticas 
escolares são da mesma natureza e têm a mesma finalidade que as atividades 
experimentais e de observação que os cientistas fazem nos seus laboratórios de 
pesquisa. As atividades práticas e os experimentos científicos são atividades bem 
distintas, com objetivos bastante diferentes.(Borges,2002, p.297)” 

  
A supervalorização do laboratório, como a necessidade da existência de um 

local próprio para as atividades e a suposição equivocada sobre a necessidade de 

equipamentos e artefatos de alto custo representam, na visão de Penha(op. cit.), uma 

barreira para inserção das práticas experimentais nos cursos de ciências. De acordo com 

o autor, é preciso que nós, como educadores, diminuamos nossas expectativas em 

relação ao impacto da experimentação no processo de formação dos estudantes para 

que possamos aproveitar melhor este recurso em nossas salas de aula. 

 Como alternativa para atividades práticas nas aulas de ciências, esses 

autores apresentam outra maneira de pensá-las, apresentando uma lógica preocupada 

em dar mais autonomia ao sujeito dentro da sala de aula e, que consequentemente, 

contribuir para o desenvolvimento da habilidade de tomada de decisões. As atividades 

práticas, seja de cunho experimental ou de qualquer outra origem (como interpretações 

de papeis), devem adquirir um caráter investigativo em sua composição, questionando o 

aluno e fazendo com que o mesmo analise os fenômenos e situações, elaborando 

reflexões e discussões junto de seus pares a fim de solucionar os problemas propostos 

com respostas (e soluções) plausíveis.  Atividades construídas desta maneira trazem 

características do trabalho científico, sem necessariamente impor o método científico ou 

preocupar-se com seu ensinamento. Penha (op. cit) conclui: 
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“Esta opção pela utilização de um laboratório aberto leva vantagens sobre o 
modelo do laboratório tradicional apresentado anteriormente, onde este aluno 
deve seguir instruções preestabelecidas pelos manuais ou roteiros experimentais, 
não sendo facultado a ele o poder de decisão  de que caminho adotar  nem da 
estruturação das etapas a serem adotadas. Como vimos, a ideia de “método 
científico” como modelo fechado, com uma sequência lógica dos passos a serem 
adotados, dissemina a ideia errônea de que a ciência é construída, a partir 
somente da observação experimental.”(Penha, 2006, p. 37)  

 
Esta visão equivocada do método científico está relacionada a uma concepção 

Indutivista do desenvolvimento científico. Segundo esta concepção, o conhecimento se 

inicia com a observação e a experimentação livres de preconcepções, o qual seria 

consolidado a partir de repetidas observações do mesmo fenômeno ou situação. 

Baseados nos trabalhos de Chalmers, Penha (2006) aponta que a ciência historicamente 

não foi construída desta forma, mas justamente da maneira oposta, quando as teorias 

precedem os experimentos que lhes dariam credibilidade. Deste modo, muitos dos 

principais cientistas da Física, por exemplo, propuseram teorias que só foram 

comprovadas experimentalmente muitos anos depois por outros cientistas que, por sua 

vez, partiram de suas próprias referências e concepções para decidir o que seria 

relevante para testar e comprovar  uma teoria em especial. 

Uma atividade investigativa pode ser estruturada em diferentes contextos, como 

por exemplo, uma atividade lúdica, experimental, simulação computacional, encenação 

teatral,  representação ou experiência de pensamento (Borges, 2002, p.295) que busque 

fazer o estudante engajar-se criticamente nos processos e etapas da atividade. Assim, 

dar autonomia, mesmo que limitada, para os alunos torna-se fundamental na construção 

do conhecimento. As práticas investigativas devem propor questões abertas, com várias 

possibilidades de respostas e soluções, onde os possíveis resultados numéricos deem 

suporte ao estudante para a formulação de seus argumentos e respostas; devem, 

também, criar situações onde o aluno analise e reflita, junto de seus colegas, sobre o que 

foi observado e/ou vivenciado na atividade, deixando-os livres para tomarem suas 

próprias decisões sobre quais aspectos são mais importantes para responder tais 

questões. Assim, de acordo com nosso referencial (Borges, 2002; Penha 2006; Rubino e 

Vianna, 2011) planejar as atividades segundo estas perspectivas contribui para o 

desenvolvimento da habilidade de tomada de decisão nos estudantes. 
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A opção por desenvolver atividade com grupos de estudantes esta respaldada no 

Sócio-interacionismo proposto por Vigotsky. Para ele o desenvolvimento possui um 

enorme valor atribuído às interações sociais as quais a criança é submetida e em 

especial ao papel da fala na organização do conhecimento e na maneira de raciocinar. 

Segundo Penha (2006), Vigotsky entendia que não bastava à interação do sujeito com o 

objeto para o aprendizado, o fato de interagir com outras pessoas também era relevante 

para o processo, principalmente por contribuir, ao impor a necessidade de fala com seus 

pares, para o exercício da verbalização ao discutir sobre algum assunto ou fenômeno. O 

autor também nos mostra que essa verbalização não é uma repetição mecânica do 

conhecimento, mas sim uma maneira de extrapolar um entendimento, formando novas 

ligações entre o que já se conhece com o aquilo que se está conhecendo no momento da 

aprendizagem. 

Penha (op. cit) nos mostra uma busca por estratégias que viabilizem a inserção 

de atividades investigativas no cotidiano escolar e aponta as concepções de Azevedo 

(2002, apud Penha, 2006) sobre o tema, divididas em quatro modalidades, sintetizadas 

no quadro abaixo: 

 

Tabela IV.3 – Categorização, Identificação e Características das Atividades 

Investigativas. 

(Tabela construída como resumo das proposições de Azevedo 2004, p.25-31) 

Atividades investigativas Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrações investigativas 

Atividades experimentais que visam ilustrar ou 
comprovar uma determinada teoria já estudada 
ou em estudo. Este tipo de demonstração 
poderia se iniciar com o professor propondo 
um problema à classe. A realização da 
experimentação é conduzida como se 
buscássemos respostas a uma pergunta prévia. 
Nos desdobramentos das discussões, o 
professor deverá conduzir a colocação das 
questões na tentativa de verificar quais as 
concepções intuitivas dos estudantes sobre este 
assunto. O professor deve ser também mais um 
elemento na sala de aula, na procura de 
evidenciar e estruturar o pensamento 
consensual dos estudantes destacando, 
inclusive, conceitos equivocados que possam 
surgir. Durante a realização da experimentação, 
o professor deverá estar preocupado com 
aquilo que seus alunos viram e chamar a 
atenção de outros aspectos da experimentação 
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que por ventura possam ter passado 
despercebidos. No momento da análise teórica 
do fenômeno estudado é aconselhado ainda que 
o professor levante aspectos de uma 
abordagem histórica filosófica, revelando como 
tais conhecimentos se mostraram relevantes na 
sociedade, que problemas tinham os homens e a 
sociedade na qual este problema se mostrou 
pertinente; e em quais paradigmas trabalhavam 
os homens de ciência daquela época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratório 

Aberto 

 

1º) Proposta do 

problema. 

Proposição pelo professor de pergunta ou 
questão que pudesse gerar uma ampla 
discussão. A busca de resposta a esta questão 
seria o objetivo principal do experimento. O 
objetivo principal do experimento é a busca da 
resposta a uma questão, anteriormente 
proposta pelo professor, passando pela ampla 
discussão  

2º) 

Levantamento 

De hipóteses. 

Os alunos levantariam as hipóteses para 
possíveis soluções do problema em meio à 
decisão entre eles, mediados pelo professor. 

3º) Elaboração 

do Plano de 

trabalho. 

Montagem por parte dos estudantes do plano de 
trabalho, levantamento do material necessário 
para a montagem do arranjo experimental, 
forma de coleta e análise dos dados. 

4º) Montagem 

experimental e 

coleta de 

dados. 

Etapa onde os alunos efetuariam as 
manipulações do material necessário para 
confecção do arranjo experimental bem como  
para a coleta de dados. Os alunos deverão ser 
estimulados a identificar possíveis imperfeições 
que poderão conduzi-los a resultados imprecisos, 
no entanto não invalidando sua pesquisa 

5o) Análise dos 

dados. 

Para a análise dos dados pode-se exigir do 
estudante a construção de gráficos, obtenção de 
equações e testes de hipóteses. Poderão ser 
utilizados materiais específicos como papel 
milimetrado ou programas computacionais 
como Excel. Cabe ao professor mostrar que esta 
é a parte fundamental do trabalho científico e 
que a utilização da linguagem matemática 
ajuda a generalização do trabalho. 
 

6o) Conclusão Onde os alunos devem formalizar uma resposta 
ao problema inicial. 

 

 

 

 

Questões que relacionariam fatos do cotidiano e 
conceitos já construídos na sala de aula. Podem 
ser respondidas em pequenos grupos ou 
propostas como desafio para toda a classe. 
Tornar-se importante que os alunos tenham 
sempre um registro escrito de respostas para 
que se vá construindo uma “memória dos fatos” 
e discussões da classe. 
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Questões abertas 

 

 

Problemas abertos 

Diferem das questões abertas, pois, além da 
abordagem conceitual, sua solução exige a 
matematização dos resultados. Os alunos 
devem elaborar hipóteses, estabelecer relações 
quantitativas, estimar valores desconhecidos e 
verificar a coerência do modelo e das respostas 
obtidas. Estas situações devem ser 
interessantes para os alunos e de preferência 
envolver a relação Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. 

FONTE- Penha (2006,  p. 30) 

 

Ter essas concepções em mente antes do planejamento das práticas é 

importante para definir uma sequência de ensino preocupada com o desenvolvimento 

da autonomia do cidadão. 

Propor práticas investigativas nos sugere uma aula onde o aluno constrói o 

saber interagindo continuamente com os objetos experimentais, com seus pares e com 

seu professor.  Seria então o trabalho do professor resumido à elaboração da sequência 

didática, das práticas pertinentes e de suas indagações? Os autores em nossas fontes 

dizem que não e afirmam que a contribuição de um profissional da educação deve ir e 

vai além desses limites. Segundo Penha (op. cit), 

 
“Em uma proposta de ensino por investigativo, este (o professor) deixa de ter a 
função de transmissor de conhecimentos e passa a atuar como um orientador e 
fomentador de estratégias investigativas, não se excluindo, no entanto, de 
participar ativamente da construção destas estratégias, quando se fizer 
necessário.”(Penha, 2006) 

 
De acordo com Rubino e Vianna (2011) o professor deve assumir uma postura 

questionadora, fomentando discussões entre os alunos sem desprezar os erros 

cometidos por eles, mas sim os ajudando na reflexão dos mesmos. Penha (op cit) 

menciona o caráter motivador que o trabalho do professor deve adquirir, passando a 

valorizar os grupos de alunos ou mesmo o individuo por seus acertos e por seu empenho 

nas atividades, fazendo ainda, o trabalho de manter os estudantes focados nos 

questionamentos propostos, além de guia-los de volta para as discussões principais, já 

que permitir tal autonomia na construção dos saberes, pode levar os estudantes para 

além dos limites da prática. 
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Entendemos, então que esta lógica metodológica é uma forte aliada do ensino 

para a cidadania, portanto pensar segundo a perspectiva investigativa na elaboração das 

sequências didáticas tem muito a contribuir para o desenvolvimento da tomada de 

decisões e para a autonomia do estudante.  
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3. Aspectos metodológicos para abordagem da sequência didática 

  

Depois da tragédia acontecida na cidade de Santa Maria com o incêndio da 

Boate Kiss, em janeiro de 2013, percebemos que nossas escolas encontram-se 

vulneráveis pela total falta de preocupação de como deveríamos agir em uma situação 

de incêndio em suas instalações. Sendo assim, buscamos preencher este espaço no 

Ensino de Física com nosso trabalho, onde promovemos um diálogo entre nosso 

referencial teórico e os saberes provenientes da experiência adquirida durante os anos 

de serviço junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) 

sem, no entanto, representar essa instituição pública, mantendo apenas o compromisso 

como futuro educador preocupado com a formação ética e moral de seus alunos. 

Nesta sequência didática intitulada “O Fogo e a Nossa Sociedade” (ver Apêndice 

I), desenvolvemos uma série de atividades que pudessem trazer para nossos estudantes 

algumas reflexões sobre a proteção e controle das chamas, bem como possibilitar a 

formação de um “Corpo de Brigadistas do CAp/UFRJ” que pudesse atuar para  prevenir e 

auxiliar nos primeiros preparativos em caso de um incêndio na escola. Com este objetivo, 

colocamos em discussão os métodos de extinção dos incêndios e o conteúdo de 

Transferência de Calor (Condução, Convecção, Irradiação). 

Na abordagem do material utilizamos uma narrativa elaborada segundo os 

pressupostos do Movimento CTS aliada com o desenvolvimento de atividades 

experimentais elaboradas segundo a metodologia de Ensino por Investigação.  Essa 

sequência é composta de Introdução, onde buscamos criar uma atmosfera condizente 

com nosso tema, fazendo uso de notícias de jornal sobre a tragédia ocorrida em Santa 

Maria- RS e sobre a negligência na segurança em locais públicos. Na Seção I- 

Combatendo incêndios, construímos os conceitos de extinção de incêndios por 

abafamento, isolamento e resfriamento, entre outros tópicos de cunho mais técnico 

como o triângulo do fogo e a utilização de extintores de incêndio portáteis. Na Seção II- 

Protegendo-se das Chamas, abordamos o conteúdo pertinente ao campo da Física 

denominado Transferência de Calor e discutimos as medidas envolvendo esses 

conceitos relacionados à proteção de vidas dentro de um ambiente sinistrado. Ao final, 

propomos uma simulação de um princípio de incêndio com o objetivo de treinar e 

avaliar o comportamento dos grupos de estudantes de maneira dinâmica a partir das 
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suas  ações e argumentações.  Como tópico extra, redigimos um Atividade 

Complementar falando sobre precauções a serem tomadas em algumas situações 

específicas.  

A seguir elaboramos uma descrição/sugestões para uso dessa sequência 

didática em sala de aula. Essa descrição tem por meta: a)apresentar alguns dos nossos 

objetivos didáticos ao elaborar cada uma das partes do material teórico; b)sugerir uma 

forma de abordagem que esteja adequada aos pressupostos teóricos que foram 

utilizados para elaboração dessa sequência; c)Destacar os pontos nos quais julgamos 

fundamentais a existência de uma interação dialógica entre professor e estudantes. 

 

3.1. Introdução 

 

3.1.1. Motivação para abordagem da temática 

 

Como motivação inicial, o texto dos estudantes traz uma ilustração retirada do 

filme “A guerra do fogo” (original: Le GuerreDu Feu, França, 1981) seguido de uma 

rápida descrição do filme contextualizando a questão que será apresentada aos 

estudantes: 

 

Você alguma vez já parou para pensar em como seria a nossa vida sem o 

domínio da técnica de criação do fogo? 

  

O professor deve estabelecer com os estudantes um diálogo sobre esta temática 

procurando destacar e valorizar cada uma das respostas. Uma sugestão seria elaborar na 

lousa uma listagem com os aspectos positivos e negativos do domínio da tecnologia de 

produção do fogo apontados pelos estudantes. 

Ao final, o professor reafirma esses pontos com outras contribuições que os 

alunos não forneceram e destaca que existem não só pontos positivos, mas também 

alguns pontos negativos do uso dessa tecnologia (como por exemplo, o uso de armas 

como lança chamas e bombas incendiárias).  Destaca também os problemas que podem 

surgir em grandes tragédias como o incêndio da boate Kiss. 
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3.1.2. Leitura das reportagens e formação do “Corpo de Brigadistas do 

CAp/UFRJ” 

 

Após destacar estudantes para leitura dos dois artigos, o professor inicia 

novamente uma interação dialógica buscando respostas para as questões apresentadas 

pelo texto:  

 

 Se ocorresse um incêndio dentro da escola:  

a)Onde são os locais mais propensos ao início de incêndio? 

b)Quais seriam os maiores obstáculos para o processo de evacuação do 

prédio? 

O professor poderia dar alguns instantes e depois verificar com toda a turma a 

resposta de cada um dos alunos. Será fundamental o professor envolver os estudantes 

nesta tarefa para fazer o convite formulado na próxima questão: 

 

Você acha que as escolas deveriam também possuir uma “Brigada de 

Incêndio”?  Quem você acha que deveria fazer parte dessa brigada? Você aceitaria 

compor uma brigada de incêndio daqui da escola? 

 

Ao responder esta questão juntamente com os estudantes, o professor deve 

envolvê-los e sensibilizá-los para a necessidade de implantação de uma equipe especial 

que seja treinada para agir como líderes nos primeiros momentos de um possível 

incêndio. Essa equipe será chamada de “Corpo de Brigadistas do CAp/UFRJ”.  

Naturalmente, deve ficar bem claro para os estudantes que a brigada a qual farão parte é 

apenas fictícia e que em hipótese alguma se tornará real. Sua criação tem cunho 

motivacional para as atividades que virão mais adiante, além de promover toda uma 

ambientação para seu desenvolvimento. 

Uma sugestão seria que aqui os estudantes fossem divididos em grupos e 

recebessem uma ficha (ver Apêndice II) para identificar seu grupo de brigadistas. Essa 

ficha, que deve ser assinada por todos os membros, traria uma breve descrição do 

compromisso dos estudantes em atuar como brigadista. Para o CAP-UFRJ que possui 30 
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estudantes por turma, propomos a formação de seis diferentes grupos contendo cada 

um cinco estudantes. 

Neste momento é importante promover o espírito de grupo, pois esse é 

fundamental para o serviço de salvaguarda de vidas; portanto, promover e sugerir 

atividades que favoreçam a construção de uma identidade particular de cada grupo 

mostra-se muito positivo para a atividade como um todo. Esse aspecto motivacional 

pode ser fora do horário da aula como por exemplo sugerir aos grupos que assistam 

filmes e seriados de TV (descritos no roteiro de aula) sobre bombeiros, como atividade 

para casa.  

Sugerimos, também, que os estudantes produzissem um símbolo ou brasão para 

o corpo de brigadistas da escola e um, mais simples, para cada companhia. Outras 

atividades extraclasses também auxiliam na união do grupo como passeios culturais e 

práticas esportivas. Uma possível reunião para assistir os vídeos propostos pode 

desempenhar esta função, todavia, é fundamental deixar claro que, apesar dos grupos 

realizarem as atividades independentemente, ao final da sequência de ensino, estes 

devem estar aptos para atuar em conjunto com os demais grupos, pois todos eles unidos 

é que, de fato, formam  o Corpo de Brigadistas do CAp/UFRJ.  

Após a proposta do alistamento na brigada, propomos a elaboração de um plano 

de evacuação para a escola. Esta é a primeira atividade em grupo e a partir daqui, todas 

as outras também serão. Assim, é interessante manter as equipes inalteradas até o 

término das atividades, contribuindo na mesma medida para a promoção e manutenção 

do espírito de equipe mencionado acima. 

Essa prática é relativamente extensa e sugerimos que o professor a proponha 

para um momento extraclasse. Aqui, buscamos promover um espaço para a criatividade 

do aluno onde este poderá exercer sua autonomia, decidindo a melhor maneira de 

vistoriar a escola e produzir o plano e ao mesmo tempo inicia-los ativamente com o 

serviço da Brigada. Compreendemos que esta prática é importante para o 

desenvolvimento da tomada de decisão, conceito discuto em nosso referencial teórico 

(Penha, 2012; Sasseron e Cravalho, 2008). A produção do plano de evacuação é 

fundamental para a última atividade do roteiro e, portanto, deve ser verificado em algum 

dos próximos encontros antes do desenvolvimento da atividade “Simulação de Incêndio”. 
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3.2. Seção I-Combatendo Incêndios 

 

Nesta seção temos como principais objetivos: trabalhar os aspectos básicos da 

combustão, como princípio para a exploração de algumas técnicas de proteção e 

combate a pequenos focos de incêndios; o uso de extintores e a identificação das classes 

de incêndio. Em conjunto a isso construiremos a noção de extinção e controle das 

chamas por abafamento, isolamento e resfriamento. 

Iniciamos com o questionamento:  

 

De quais maneiras diferentes você pode apagar uma vela? 

 

Para responder a esse questionamento proporemos quatro atividades 

(Atividades 2, 3, 4 e 5) que atuarão como auxiliares para a formulação de uma resposta 

para a questão dada; entretanto, as atividades também possuem o papel de construir o 

raciocínio primordial do serviço de extinção de incêndios, desenvolvendo as bases da 

metodologia de controle das chamas, já mencionados anteriormente. É imperativo que o 

professor esteja atento o máximo possível durante todas as atividades da sequência, 

visto que a maioria delas lida com manuseio de materiais inflamáveis e fogo. 

Na Atividade 2 propomos entregar uma bandeja com os seguintes materiais a 

cada grupo de estudantes: uma vela, uma caixa de fósforos, um copo vazio, um recipiente 

com água e algumas folhas de papel. De posse deste material sugerimos propor aos 

estudantes que façam uso dele em conjunto com as discussões entre os membros do 

grupo, deixando-os livres para buscar suas próprias respostas e elaborar seus 

argumentos. Propomos ainda que essas discussões internas dos  grupos sejam 

apresentadas para toda a turma, apontando os aspectos relevantes para o processo de 

extinção da chama da vela. Nessa 2ª atividade temos como objetivo que os estudantes 

possam identificar que, para a manutenção de uma chama são necessárias: a presença 

de oxigênio, além do material combustível e de uma fonte de calor  inicial para 

desencadear o processo de combustão.  

Em seguida, começaremos a atividade para construção do conceito de extinção 

por isolamento trazendo o Item “A”, onde iniciamos com um texto sobre um acidente 

envolvendo duas embarcações no ano de 1987, nas Filipinas. O texto é uma resenha 
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sobre o documentário Worse than the Titanic: Documentary on the Dona Paz Ship Sinking 

Desaster in the Philippines (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ITacBbCqK4s. 

Acesso em 19 Nov. 2014) produzido especialmente para nosso material; logo, não é um 

artigo jornalístico. Após a leitura do mesmo, trazemos uma nova questão: 

 

Mas como a água atua para apagar o fogo? 

 

Desse questionamento buscaremos construir os conceitos de combate por 

isolamento na Atividade 3 e por resfriamento na Atividade 4. Combate por isolamento é 

o termo técnico empregado quando, de alguma maneira, impede-se o contato entre fonte 

de calor e combustível. O exemplo mais comum disso são os chamados aceiros, faixas 

descampadas em regiões de florestas e pastos, que servem para impedir que o fogo se 

propague de uma parte para outra pela falta de combustível (matéria orgânica) em seu 

caminho, evitando que uma área ainda maior seja destruída. De fato, não há uma 

definição exata e clara, do ponto de vista científico, para este termo de natureza 

puramente técnica e, assim, sua caracterização no cotidiano dos profissionais do serviço 

de incêndios resume-se a fenômenos nos quais o material combustível fica isolado da 

fonte de calor, seja por um espaço ou por uma barreira de material não-combustível.   

Para a Atividade 3  utilizamos  água, uma solução “especial” feita de partes 

iguais  de água e álcool etílico (utilizamos álcool de concentração 92,8% e desta forma o 

professor deve alterar a quantidade de álcool, caso este seja de concentração diferente), 

um pedaço de papel e uma pinça ou alicate. No item “a” o aluno deve checar que o papel 

seco queima, enquanto o que está umedecido com água, não. Já no item “b” deve utilizar 

uma ferramenta para manusear com segurança o papel, pois este deve ser umedecido  

na solução (água+álcool) e depois incendiado com fósforo ou isqueiro. Feito isso, 

perceberemos que o objeto se incendeia, sem queimar o papel e este permanece 

molhado, resultando na queima apenas das moléculas de álcool etílico presentes na 

solução. É possível perceber também que para queimar o papel, é necessária a 

evaporação de toda a água da região onde ocorrerá a combustão, ou seja, o líquido 

absorve parte do calor proveniente da combustão acarretando a mudança de fase. Assim, 

a água atua pelo método de extinção por resfriamento, que estudaremos na próxima 

atividade. Nesse ponto, apesar dos alunos provavelmente já terem falado sobre a 

https://www.youtube.com/watch?v=ITacBbCqK4s
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retirada do combustível como método extintor, devemos explorar o uso da água no 

combate aos incêndios, debatendo com os alunos os aspectos que fazem dela a principal 

substância empregada neste serviço. Aqui cabe falar sobre o uso de roupas e cobertores 

molhados para proteger-se desses sinistros. 

A Atividade 4 tem por objetivo construir o conceito de extinção por 

resfriamento, ou seja, combate por retirada de energia do sistema. A atividade é bem 

simples: coloque um pouco de água no copo de papel (cerca de 50 a 100 ml) e posicione-

o sobre a chama da vela. Procure usar um suporte para isso para evitar acidentes. Nesse 

processo a água atua retirando a energia recebida pelo copo; este líquido possui um 

valor de condutividade térmica maior do que a do papel, logo, é capaz de retirar calor 

mais rapidamente do que o recipiente, impedindo que este atinja a temperatura de 

queima; consequentemente, evitando sua combustão. Configuramos aqui o método de 

extinção por resfriamento, quando alguma substância retira energia da reação química, 

impossibilitando que esta aconteça. É possível ver, com auxílio de um termômetro, a 

temperatura subindo rapidamente. O professor deve testar o copo antes. Devido às 

diferentes marcas existentes no mercado, algumas podem fazer seus copos com paredes 

mais espessas que outras, podendo trazer alguma complicação para a atividade.  

Com as Atividades 2, 3 e 4 exploramos a importância do uso de substâncias de 

alto calor específico, sendo a mais comum a água, para o controle da temperatura nos 

incêndios, fator facilitador para sua extinção. Graças aos valores de seu calor específico e 

de seu calor latente de vaporização, a água é capaz de retirar muito calor do combustível, 

mantendo sua temperatura abaixo do ponto de ignição (este conceito será estudado 

mais adiante). Ao absorver esta energia, a água aumenta sua temperatura e pode mudar 

de fase e, como vapor, atua por abafamento (que será trabalhado na próxima subseção), 

diminuindo a concentração do comburente no ambiente próximo das chamas. Sendo 

assim, esperamos que os estudantes concluam que a água atua de três formas diferentes 

em um incêndio: abafamento, isolamento e resfriamento e que este último aspecto é 

fundamental para vencer as chamas. 

No Item “B” da Seção I é apresentada uma outra opção de resposta para o modo 

de apagar a vela: “B)Eu apago a vela soprando”. O Texto coloca então uma aparente 

contradição: o mesmo ato de assoprar(ou uma brisa) pode servir tanto para apagar uma 
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vela como também para aumentar a intensidade de um incêndio. Na Atividade 5 

propomos outra investigação que chamará os estudantes para a questão: 

 

Você e seu grupo poderiam explicar as similaridades existentes nestes 

dois processos? 

 

A Atividade 5 consiste em, no item “a” cobrirmos uma vela acesa com um copo 

de maneira que a combustão ali dentro consuma o oxigênio do recipiente, retornando 

outros gases como gás carbônico, diminuindo a concentração do comburente e 

extinguindo a chama; e no item “b” colocarmos uma vela dentro de um copo (ou similar) 

transparente e descoberto, onde já contém bicarbonato de sódio no fundo(de maneira 

que não cubra a vela). Após acender a vela, devemos começar a molhar o bicarbonato 

(cuidado para não apagar a vela) com vinagre. A mistura dessas duas substâncias produz 

CO2  que possui maior densidade que os outros gases e ao subir para pontos mais altos 

do copo expulsará o oxigênio (comburente), apagando a vela, mesmo com o copo 

destampado, configurando o método de extinção de chamas por abafamento, que 

consiste em “retirar” o comburente, ou seja, diminuir a concentração de gás oxigênio no 

ambiente em volta das chamas. 

Ao final dessa discussão, acreditamos que os alunos serão capazes de identificar 

a necessidade de certa proporção de gás oxigênio para que ocorra a combustão e 

procurar maneiras de retirar este gás das proximidades da chama é importante para sua 

extinção. 

Após a realização das Atividades 2 a 5 sugerimos que o professor revise, junto 

aos estudantes, os três métodos de extinção construídos aqui e o conceito de combustão. 

Em seguida, apresente  “o triângulo do fogo” (um termo técnico), chamando atenção 

para o fato de ser necessária uma fonte inicial de energia para que ocorra a reação. 

Tendo revisado esses conceitos, podemos avançar para a parte do uso de extintores de 

incêndio portáteis. 

 

3.2.1. Utilizando extintores portáteis 
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Esta seção tem um caráter mais técnico e possui uma proposta similar à Seção I, 

onde dispusemos um espaço para a criatividade do indivíduo e para a integração do 

grupo. *Para o desempenho das atividades desta seção é primordial pedir (num 

encontro anterior a esta seção) aos grupos que tragam os seguintes materiais: garrafa 

pet de 1,5 l (de preferência uma garrafa de “ice tea”, devido ao seu formato), bicarbonato 

de sódio em pó (um pote), vinagre (cerca de 750-1000 ml, depende do tamanho da 

garrafa pet), arame, 10 cm de mangueira de 1 cm de diâmetro, um rolo de fita adesiva de 

5 cm de largura ( 1 rolo será suficiente para todos os grupos), massa epóxi (uma porção 

pequena é suficiente para dois grupos); Esse material será utilizado para a confecção de 

um extintor portátil de “água”( na verdade, vinagre) pressurizada. Além desses 

materiais o professor precisará também de ferramentas para abrir um furo na tampa da 

garrafa (mais detalhes serão fornecidos adiante, na descrição da atividade), e ter uma 

colher de chá à mão ajudará na atividade. 

O principal objetivo desta seção é aproximar os membros da brigada de seu 

principal instrumento de trabalho: o extintor de incêndio. Tornar o aluno capaz de 

utilizar adequadamente esses aparelhos contempla uma de nossas metas para a 

formação cidadã. Esta tecnologia está bem próxima ao conteúdo de Física e após o 

desenvolvimento da Seção I poderá ser mais bem explorada junto aos alunos. 

Nesta seção buscamos inicialmente construir a ideia de classes de incêndio, já 

que a utilização dos aparelhos extintores é baseada nesse conceito. Assim, é essencial 

que os estudantes saibam diferenciar as quatro classes: “A” (combustíveis sólidos); “B” 

(combustíveis fluidos ou pastosos, como graxa); e “C” (incêndios envolvendo 

eletricidade ou em eletrônicos). Para tanto, fizemos o seguinte questionamento: 

 

Como devemos operar um extintor de incêndio? Você saberia identificar 

se o extintor é adequado ou não para um determinado princípio de incêndio? 

 

Junto a este questionamento o professor deve conduzir a discussão para os 

diferentes estados físicos do material combustível, problematizando a interação do 

material do extintor (como a água) com o mesmo. Assim, em seu discurso ele deve 

construir junto aos alunos uma imagem da propagação das chamas, apontando os 

possíveis danos decorrentes do uso do agente extintor incorreto para cada situação, por 
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exemplo, comentando o uso proibido do extintor de água em incêndios provenientes de 

curtos-circuitos, poderá intensificar ainda mais o incêndio, pois a água pode ser em 

alguns casos considerada uma boa condutora de eletricidade. A Tabela I no material do 

aluno apresenta uma explicação sucinta de cada classe de incêndio e deve estar também 

inserida na discussão anterior, para que, após serem coletadas as primeiras concepções 

dos estudantes sobre o assunto, o professor possa discutir cada classe brevemente. 

Na sequência, são propostas duas oficinas: uma destinada a apresentar as 

características de um extintor de incêndio (Oficina I); e outra onde construiremos nosso 

próprio extintor de incêndio (Oficina II). Ao trazer para a sala de aula de física alguns 

aspectos técnicos da construção e utilização dos extintores pretendemos viabilizar uma 

reflexão um pouco mais profunda sobre a negligência na segurança de locais públicos, 

pois este fato pode levar a centenas de mortes. Nesse sentido, conscientizar os 

estudantes da necessidade de se preparar para observar esses aspectos em todos os 

espaços que ocupam em seu cotidiano. Sob essa perspectiva, entendemos que conhecer 

os aspectos técnicos de utilização dos extintores é importantes para capacitar as pessoas 

a atuar de forma mais consciente  quando estiverem em uma situação em que seja 

necessário o seu uso.  

Para darmos início à Oficina I é necessário um extintor real (que não precisa ser 

descarregado). Sugerimos então que o professor consiga emprestado na própria escola 

(se possível, um de cada tipo), ou em algum automóvel (os extintores automotivos são 

todos de pó químico seco). Utilizaremos esse aparelho para ilustrar melhor as 

informações expostas no material do aluno, em conjunto com as imagens lá 

apresentadas. Nessa primeira oficina objetivamos apresentar o funcionamento, 

operação e normatização dos extintores de incêndio mais comuns em locais públicos, de 

maneira a dar bases para a Oficina II. Durante o desenvolvimento da Oficina I, que possui  

um caráter mais instrucional, recomendamos aos professores  que procurem conduzir a 

sua abordagem sempre de modo dialógico, procurando identificar os conhecimentos 

prévios dos estudantes e estimulando-os a atuar como “instrutores”, caso tragam algum 

conhecimento técnico sobre os sistemas apresentados. 

Recomendamos que antes dessas oficinas os professores, além da leitura do 

texto contido no material do aluno, façam sua própria pesquisa sobre extintores de 

incêndios e sua utilização, assim, propomos a leitura de tutoriais e manuais de combate 



 
51 

 

a incêndios, facilmente encontrados na internet. Assistir vídeos instrutivos sobre o 

assunto também pode contribuir muito para os profissionais mais distantes do tema. 

Finalizada a instrução sobre os aparelhos, iniciaremos a Oficina II, na qual 

construiremos nosso próprio aparelho extintor de água pressurizada, sendo 

fundamental termos em mãos os materiais relacionados no início dessa seção. A 

construção é simples e está detalhada com imagens e textos em cada passo no material 

do aluno, mas alguns cuidados devem ser tomados durante essa atividade: em hipótese 

alguma o bicarbonato de sódio pode entrar em contato com a substância dentro da 

garrafa pet antes do momento da ativação do aparelho, pois fará com que a reação 

ocorra imediatamente, sujando o ambiente e inutilizando o extintor.   

A última etapa da Oficina II traz um espaço para os estudantes aplicar os 

saberes apreendidos até aqui. Nesse momento, cada grupo deve elaborar (em sala de 

aula ou em casa) um rótulo para o aparelho, um que seja de simples entendimento para 

os leigos, facilitando sua utilização. O rótulo pode conter desenhos, esquemas e textos 

informativos, tendo o professor o papel de supervisor e condutor desse processo, 

problematizando o uso do aparelho. Ao fazer dessa maneira, acreditamos que estamos 

desenvolvendo uma lógica de simplicidade do processo tecnológico e um pensamento de 

tecnologia para um bom aproveitamento da sociedade; buscamos, assim, aproximar a 

tecnologia e seu desenvolvimento da parte social da Educação CTS. 

Finalizados os extintores, sugerimos que alguns sejam utilizados no pátio da 

escola para que os alunos vejam que o fruto de seu trabalho realmente funciona. Uma 

extrapolação interessante seria pedir aos alunos que levassem seus rótulos para casa 

(antes de serem pregados no aparelho) e mostrassem aos pais com o intuito de detectar 

se o material elaborado realmente é simples de ser compreendido. 

Feito isso, concluímos a parte “Combatendo Incêndios” onde o objetivo é 

construir a ideia de combate por isolamento, resfriamento e abafamento, além de 

promover uma capacitação para pronto emprego em situações onde a utilização de um 

aparelho extintor de incêndio é suficiente para extinguir as chamas.  

 

3.3. Seção II- Protegendo-se dos incêndios 
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   Nesta seção discutimos os processos de transferência de calor e elaboramos 

uma atividade com o intuito de que os estudantes construam uma noção de segurança 

mais abrangente, necessária para atuação como brigadista da escola.  Iniciamos a seção 

com um texto motivacional, chamando a atenção para a preocupação com a segurança, 

apontando o planejamento e a prevenção como melhor maneira de evitar acidentes. O 

espírito de equipe também é reforçado no texto, ao mostrar a importância de atuar em 

duplas, como medida de segurança para os socorristas e para as vítimas. O texto em si 

não precisa ser necessariamente lido; nesse caso, seria interessante discutir com os 

estudantes o papel da prevenção, colocando em pauta situações de sinistros que 

poderiam ser evitados; situações onde os próprios alunos vivenciaram acidentes, por 

menores que fossem; e que estar junto de outras pessoas, resultaram num socorro 

rápido e eficaz, ou mesmo situações contrárias onde a falta de pessoas por perto 

resultou em alguma complicação para o socorro da vítima. Aqui cabem as experiências 

próprias do professor e dos alunos, citando situações diversas, mesmo fora da temática, 

provenientes de histórias ouvidas de terceiros ou em noticiários. Enfim, nesse debate 

inicial, o professor deve manter a postura dialógica, chamando os relatos dos estudantes 

para toda a sala de aula, colocando uma ou duas histórias próprias para desencadear as 

falas dos alunos. 

Em seguida o texto traz um estudo de cena de incêndio. Abrimos com a questão: 

 

Como um incêndio se espalha pelo ambiente?  

 

Nossa expectativa é que essa pergunta seja respondida pelos alunos ao final do 

estudo. Propomos uma situação de incêndio na própria escola, em sua biblioteca.  

Desse evento abordamos os três processos de transferência de calor, 

começando pela condução térmica, passando pela convecção térmica e, finalizando com 

o processo de irradiação térmica. O estudo de cena é um recurso muito dialógico, e só 

mostrará seu caráter reflexivo se for utilizado dessa maneira. Assim, sugerimos que o 

professor faça a análise descrita no material do aluno antes de aplicá-lo em sala, 

precavendo-se em relação ao seu caráter aberto e qualitativo, que trará contribuições 

variadas por parte dos estudantes.  
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O professor poderá iniciar  descrevendo a sala em questão e o motivo pelo qual 

se iniciou o incêndio. Todavia, sugerimos que deve dar liberdade para cada aluno, ou 

grupo, escolher onde será o foco do incêndio (centro da sala, no canto ao fundo, e assim 

por diante), permitindo, assim, uma multiplicidade de situações e decisões diferentes a 

serem tomadas de acordo com cada situação, pois a estrutura da cena fará com que 

algumas atitudes sejam melhores do que outras, tornando o combate e retirada de 

vítimas mais fácil ou difícil. Analisar diversas cenas e decidir qual postura adotar em 

cada tipo de ocasião é fundamental para o brigadista, visto que seu trabalho é efetuar a 

extinção das chamas o mais rápido possível evitando ao máximo o dano a bens materiais 

e mantendo a integridade física das vítimas, da equipe e de si próprio. Nesse sentido, a 

diversidade de cenas aumentará a eficiência do socorro à medida que ajuda o brigadista 

a desenhar previamente sua conduta perante um incêndio, deixando para o momento da 

atuação a simples tarefa de decidir qual postura adotar, pois a análise de cena já foi feita 

numa outra hora.  Para cada um dos processos de transferência de calor sugerimos que 

os professores tragam exemplos do cotidiano, tornando o conteúdo mais próximo dos 

estudantes, porém sugerimos também que o professor procure  retomar a situação 

proposta, dialogando com os grupos e construindo os conceitos também pela 

perspectiva do incêndio. 

Nosso intuito aqui é desenvolver a habilidade de analisar situações, ou seja, 

exercitar a tomada de decisões frente a desafios cotidianos (mesmo que uma situação de 

incêndio não seja tão comum assim). Deixamos para o professor a sugestão de  ponderar 

sobre a necessidade ou não de utilização de outros recursos experimentais amplamente 

utilizados e difundidos no meio educacional. Relembramos no entanto a observação já 

apontada em nosso referencial de que será do professor a tarefa de gerenciar a atividade 

de modo que os estudantes participem ativamente na idealização, na  elaboração e/ou 

construção, na análise e na interpretação dos resultados, valendo-se do dialogo para tal 

finalidade.   

Na Atividade 6 pedimos aos estudantes que, tendo como base a situação descrita 

anteriormente sobre o incêndio na biblioteca e utilizando os conceitos estudados sobre 

as formas de propagação de calor,  elaborassem um esquema, gravura ou fluxograma 

que representasse a propagação do incêndio pela escola. Na segunda parte pedimos que 

os alunos reflitam sobre a melhor forma de combater o foco de incêndio e de evacuar o 
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prédio. Para isso, o plano de evacuação deve ser resgatado e usado como base para a 

postura do aluno como membro da brigada, direcionando as medidas básicas que ele 

deve adotar. É interessante discutir a atividade em sala e pedir uma redação descritiva 

da possível atuação do aluno ou do grupo para ser entregue posteriormente, visto que 

desejamos documentar esta atividade sem gastar muito tempo de aula. 

 

3.3.1. Atividade Complementar 

 

Após as discussões sobre a Atividade 6, o professor pode optar por abordar o 

conteúdo da Atividade Complementar, ou seguir para a avaliação final. Nós optamos por 

trabalhar esse conteúdo antes da simulação (apesar de vir após a simulação no material 

do aluno) por acreditarmos que as breves informações contidas nele são importantes 

para a segurança das pessoas e por estar ainda dentro da sala de aula, já que a Simulação 

de Incêndio deve ser realizada no pátio da escola.  

Na Atividade Complementar trazemos um conteúdo extra e sem novidades 

metodológicas que, no caso de não ser discutido em aula, deve ser indicado como leitura 

para os alunos. Apresentamos dois textos: um sobre os equipamentos de proteção 

individual (EPI) utilizados no serviço de combate a incêndios, onde buscamos explorar 

um pouco mais a questão da condutividade térmica,  e outro abordando a questão do 

vazamento de gás de cozinha e do efeito língua de fogo. 

Ainda durante o desenvolvimento dos textos da Atividade Complementar, caso 

julgue necessário ou interessante, o professor poderá apresentar as ideias de combustão 

espontânea e de ponto de ignição. Propomos aqui um experimento na forma de  

demonstração investigativa. Para essa demonstração precisaremos de uma chama 

exposta, como uma boca de fogão, onde colocaremos um bloco de madeira 

paralelepipedal de dimensões 10 cm X 2,0 cm X 2,0 cm enrolado em papel laminado. É 

essencial deixar uma parte da ponta do bloco em contato com o ar. O procedimento é 

simplesmente colocar a madeira enrolada sobre a chama e aguardar alguns minutos até 

que ela se incendeie espontaneamente, sem que seja necessário queimar o papel 

laminado antes de queimar a madeira. Mostraremos, assim, a combustão espontânea da 

madeira, deixando claro que mesmo sem contato direto com a fonte de calor, um 
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material combustível pode entrar em combustão apenas ao manter contato com o 

comburente e ao atingir certa temperatura (chamada de ponto de ignição). 

 

3.3.2. Simulação de Incêndio 

 

Na simulação de incêndio propomos uma situação que poderia ocorrer em   

nossa escola: um incêndio no teatro. Propomos este ambiente porque é o espaço fechado 

mais amplo da escola que eventualmente estaria livre para esta atividade. Todavia, o 

professor deve escolher um espaço de acordo com a viabilidade de sua escola e dessa 

maneira, alterar o enunciado da atividade do material do aluno. Além disso, ele deve 

possuir algum tipo de material para fazer marcações (cordas, placas, bonecos, mochilas, 

etc.), os extintores construídos na Oficina II e uma lata que usará como foco de incêndio 

(fora da sala escolhida). 

A simulação consiste em permitir que os alunos coloquem em prática os 

conhecimentos construídos até aqui, deixando-os decidirem sua forma de atuação frente 

ao desafio proposto. O papel do professor aqui é supervisionar as atitudes dos 

estudantes, por isso, sugerimos que os alunos imaginem que estavam participando de 

uma peça de teatro ou filme, onde deveriam representar cada decisão e pensamento 

com ações ou até mesmo falas ou diálogos entre os membros do grupo. O professor deve 

manter-se atento a essas representações, pois sugerimos que as mesmas sejam 

utilizadas como parte da avaliação dos estudantes, juntamente com o material 

produzido na Atividade 6.  

O professor deve estruturar a cena antes da atividade, tendo em mãos os 

extintores portáteis e o material para marcação em mãos. Esse ponto é complicado, pois 

em algum momento entre a execução da Atividade 6 e a simulação, a organização pode 

ser desfeita, sendo necessária uma reorganização na hora dessa atividade. Primeiro, 

tendo consigo os extintores construídos na Oficina II, deve posicioná-los cerca de 20 a 30 

metros do local onde ocorrerá a simulação. Em seguida, utilizar o material para 

marcação (de preferência uma corda) para delimitar a região da sala que está tomada 

pelas chamas e colocar marcações (duas ou três mochilas de preferência) num local 

onde as vitimas dessa situação se abrigariam dentro da sala, para se proteger do fogo até 

que fossem resgatadas. Colocar a lata com algum combustível dentro (como folhas de 
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papel) num local aberto cerca de 20 metros do extintor. Essas distâncias e 

posicionamentos das marcações são totalmente arbitrários, mas como possuem caráter 

de treinamento, tem mais importância o sujeito se deslocar para os locais marcados 

mantendo a postura esperada, do que saber se estão se deslocando para o local onde 

“ocorre” o sinistro realmente. Esse padrão é comum em centros de treinamento do 

serviço contra incêndios; os alunos mantêm posturas de combate durante as instruções 

mesmo que as situações de risco não estejam realmente acontecendo ali, ficando apenas 

representadas no local do exercício. 

Feito isso, o professor deve retornar à sala de aula, finalizar a Atividade 6 e 

então levar os alunos até o local da simulação. Cabe nesse momento fundir dois grupos, 

caso a turma seja grande demais, para facilitar o desempenho da atividade, tornando-a 

menos repetitiva para aqueles que estão aguardando para realizá-la. Deve dar 

informações básicas sobre a atividade: propor o desafio; informar o posicionamento do 

extintor manufaturado; e informar que o combate, caso efetuado, deve ser feito 

utilizando o extintor para apagar a chama que será acesa dentro da lata. O procedimento 

de avisar as autoridades competentes: 1-direção/ coordenação, 2-inspetores do portão 

principal e 3-corpo de bombeiros deve ser feito da seguinte maneira: 

 

1- Deslocar-se até a sala da direção/coordenação e aguardar 10 segundos; 

2- Deslocar-se até os inspetores e aguardar 7 segundos; 

3- Retornar ao local do sinistro com o telefone celular na orelha, como se 

estivesse ligando para os bombeiros. 

 

O desafio deve ser lançado para um grupo de cada vez, tendo cada um cerca de 

três minutos para executar a tarefa de pedir socorro, combater o foco de incêndio e 

retirar as vitimas com segurança do ambiente sinistrado. Após propormos o desafio, 

esperamos que os estudantes levem em consideração o que escreveram em seus planos 

de evacuação, procurando tomar decisões condizentes com as medidas descritas lá e 

com os conhecimentos  construídos até então. Assim, acreditamos que num grupo de 

quatro pessoas, uma se ocupará em avisar as autoridades, uma em combater as chamas, 

e duas em salvar as vitimas. Ao término da atividade de cada grupo, o professor deve 

buscar coletar verbalmente as atitudes dos estudantes para uma avaliação posterior. 
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Sugerimos que um reposicionamento dos marcadores seja feito após cada grupo ter 

realizado a atividade, tentando simular situações diferentes. 

Finalizadas as rodadas de todos os grupos, é interessante discutir com toda a 

classe, agora todos brigadistas da escola, sobre a experiência da simulação, terminando a 

aula em seguida. 
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4. Considerações finais 

 

O acidente ocorrido na boate Kiss no estado do Rio Grande do Sul em 2013 

abalou todo o país, repercutindo na esfera da segurança pública desde então, fazendo 

seus agentes trabalhar ativamente na fiscalização de casas noturnas por todo o território 

nacional. Seus mais de 200 mortos, na maioria jovens universitários, deixaram a cidade 

de Santa Maria de luto por um longo tempo e motivando a população a clamar por seus 

direitos à segurança em locais de grande público. 

Nossa proposta, então, traz esse debate para a sala de aula de Física sob a 

perspectiva do Enfoque CTS e da Alfabetização Científica. Para tanto, lançamos mão de 

recursos didáticos como o emprego da questão que trata da negligência da segurança em 

locais de grande circulação de pessoas como contextualizador de nossas aulas; e a 

elaboração de atividades investigativas, pois acreditamos ser uma maneira de melhorar 

a qualidade da tomada de decisão diante das questões relacionadas ao tema. Esses 

recursos foram utilizados, para manter uma harmonia constante com um discurso 

dialógico de maneira a articular e construir as inter-relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade. 

Apesar de todas as dificuldades, como a falta de livros didáticos e outros 

materiais de referência, acreditamos ser  possível encontrar em nosso material os traços 

de nosso referencial teórico. Com a elaboração dessa sequência didática, temos o 

objetivo de  auxiliar outros profissionais interessados em trabalhar sob essa mesma 

perspectiva, além de atender as recomendações de diferentes documentos norteadores 

do ensino de ciências para atuar no sentido de transformar nossas salas de aula de 

ciências em um espaço para a formação  cidadã de todos  os estudantes.  
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Apêndice I  

 
O Fogo e a Nossa Sociedade  

 
Introdução 
 

 "O domínio do fogo foi presumivelmente o primeiro 
passo na emancipação do Homem da servidão do ambiente" 

Gorden Childe 
 

A ilustração ao lado é uma fotografia extraída 
de uma das cenas do filme La Guerre du Feu (“A 
Guerra do Fogo”), uma produção franco-canadense, 
de 1981, dirigido por Jean-Jacques Annaud. O filme se 
passa no período paleolítico e conta a história de uma 
tribo que durante uma guerra tem seu fogo apagado. 
Desesperados a tribo designa três homens para sair 
em busca de uma nova chama que é encontrada após 

o contato com outra tribo mais evoluída que já dominava a técnica para a sua produção.  
O filme é incrível e vale a pena ser visto...   
 
 Você alguma vez já parou para pensar em como seria a nossa vida sem o 
domínio da técnica de criação do fogo?  
 

Antes de continuar, discuta com seus colegas e enumere algumas das conquistas 
e/ou hábitos da humanidade que são consequências do domínio das técnicas de 
produção e controle do fogo. (Não se esqueça de incluir em sua relação aspectos 
positivos e negativos do uso desta tecnologia).  
  

O domínio da técnica de produção e controle do fogo tem sido elemento 
indispensável para a transformação do nosso modo de vida. Desde a pré-história o fogo 
vem sendo utilizado pelo homem de diversos modos: para proteger do frio mortal de 
algumas regiões; para cozinhar nossos alimentos (tornando-os mais saborosos e 
eliminando algumas bactérias); para uso na metalurgia (desde a confecção de espadas 
até a produção das mais recentes ligas metálicas); para os transportes de pessoas e 
materiais (seja pluvial, terrestre ou aéreo); para uso medicinal (na esterilização de 
materiais e realização de diversos tratamentos); para uso bélico como estratégia de 
defesa e arma de ataque. 

Utilizando de alguma liberdade poética podemos dizer que o modo de vida de 
nossa sociedade, incluindo seus avanços técnicos e científicos, foi, de certo modo, forjado 
nas chamas do fogo.  

No entanto é também nas chamas do fogo descontrolado que inúmeras vidas 
encontram seu fim... Frequentemente somos bombardeados com histórias e imagens de 
catástrofes terríveis provocadas pelo fogo. O sofrimento e a agonia de estar presa a um 
incêndio é sem dúvida um dos piores pesadelos que uma pessoa pode enfrentar.  

Recentemente ficamos chocados com as noticias sobre uma tragédia que ocorreu 
na boate Kiss, em Santa Maria – RS onde centenas de jovens estudantes morreram 
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durante um incêndio que teria sido provocado pelo uso de “fogos” durante um show. 
Abaixo trazemos fragmentos de notícias publicadas na internet sobre esta tragédia.  
 

ARTIGO 1: Sistemas de segurança pública, 
por quê? 
BBC-27/01/2013 – Atualizado em 27/01/2013 
Adaptado: 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/tragedia-em-
boate-de-santa-maria-e-terceira-mais-fatal-da-
historia.html 

Tragédia em boate de Santa Maria é 'terceira mais 
fatal da história' 

Segundo órgão americano, apenas 
incidentes em casas noturnas nos EUA e na China 
deixaram mais mortos. 

O incêndio que matou mais de 230 pessoas em uma casa noturna de Santa Maria, no 
interior do Rio Grande do Sul, é o terceiro mais fatal do tipo no mundo, segundo uma lista de 
dez incidentes semelhantes, em locais de agremiação de público, compilada pela Associação 
Nacional de Proteção Contra Incêndios dos Estados Unidos (NFPA, na sigla em inglês). 

De acordo com a lista, que compila apenas incêndios em casas noturnas, a mais fatal 
delas ocorreu nos EUA e completou 70 anos há pouco tempo: o local foi a boate Coconut 
Grove, em Boston, e a data, 20 de novembro de 1942. O saldo foi de 492 mortos e mais de 
600 feridos.(...) 

A lista segue com o incidente ocorrido em uma boate de Luoyang, China, na noite de 
Natal do ano 2000, que deixou 309 mortos - o segundo acidente mais fatal da história.(...) 
 

Na compilação, se encontram vários exemplos de incidentes causados por fogos de 
artifício durante shows de música, que pode ter sido uma das causas do fogo em Santa Maria. 

Além do uso de pirotecnia em locais fechados, outros elementos, como o número 
limitado de saídas de incêndio e a fiscalização inadequada do cumprimento de exigências, 
contribuíram para o elevado número de mortos em algumas dessas tragédias. 

 
ARTIGO 2: 
G1-28/01/2013 –Atualizado em 29/01/2013 
Adaptado: http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/brasil-nao-tem-lei-nacional-com-
regras-de-protecao-contra-incendio.html 

 
Brasil não tem lei nacional com regras de proteção contra incêndio 

No RS, dispositivos de extração e detector de fumaça não são obrigatórios. 
 
A ausência de uma lei nacional que estabeleça as regras de prevenção e proteção 

contra incêndios é apontada pelos especialistas consultados pelo G1 como o principal 
problema dos alvarás de funcionamento de bares, boates e casas de show no país. As leis são 
estaduais e, por isso, cada governo estabelece uma lei com base em normas locais ou 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou mesmo pela 
Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). 

“Nossa legislação é uma colcha de retalhos”, afirma o engenheiro e especialista em 
combate a incêndio Telmo Brentano. Segundo ele, há oito anos uma legislação nacional é 
elaborada, mas não sai do papel.  A concessão de alvarás de funcionamento para 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/tragedia-em-boate-de-santa-maria-e-terceira-mais-fatal-da-historia.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/tragedia-em-boate-de-santa-maria-e-terceira-mais-fatal-da-historia.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/tragedia-em-boate-de-santa-maria-e-terceira-mais-fatal-da-historia.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/brasil-nao-tem-lei-nacional-com-regras-de-protecao-contra-incendio.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/01/brasil-nao-tem-lei-nacional-com-regras-de-protecao-contra-incendio.html
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estabelecimentos como casas noturnas  no país hoje é feita pelos bombeiros e autoridades 
locais, baseados em normas estaduais.(...) 

A proposta de 2007 (...) estabelece que todas as discotecas, boates e casas de show 
devem ter sistema de alarme e combate a incêndio e sistema de saídas de emergência. A 
prefeitura seria responsável pela fiscalização.  

 
Código Nacional 

 
  Para o engenheiro José Carlos Tomina, (...) deveria haver um código nacional que 
disciplinasse as regras de segurança para o funcionamento de um comércio ou casa de 
entretenimento.  Esse conjunto de normas, na opinião de Tomina, deveria tratar de 
requisitos básicos de segurança, que deveriam valer para todo o território nacional. A 
legislação estadual deveria cuidar apenas das especificidades regionais.(...) 

 “É fundamental  neste momento de comoção nacional aproveitar o problema e a 
gente ter o governo federal encampando o processo pra gente elaborar um código nacional 
de segurança contra incêndio. O código  vai tratar de requisitos básicos mínimos, já que 
temos municípios com diferentes tipos de risco, e não dá pra ter regra única pra todo mundo. 
Mas pelo menos o básico já daria um nível adequado de segurança e esse tipo de coisa 
[tragédia em Santa Maria] não aconteceria, porque no básico constaria rota de fuga adequada 
e brigada de incêndio obrigatória. É muito importante o governo federal assumir a frente”, 
afirmou.(...) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Será que uma tragédia como esta poderia ser evitada? O que devemos fazer 
para evitar que mais tragédias deste tipo destruam as vidas de outras  pessoas? 

 
 Estes fatos nos levam a uma constante preocupação: elaborar estratégias para 
evitar que uma tragédia como esta volte a ocorrer. Para isso, é importante que tenhamos 
uma preocupação constante do que fazer caso ocorra um incêndio. Esta preocupação 
deve ser maior ainda em lugares com grande aglomeração de pessoas, como em nossa 
escola. 

 
Deste modo gostaríamos de saber sua opinião: Se ocorresse um incêndio 

dentro da escola:  
a) Onde são os locais mais propensos ao início de incêndio?  
b) Quais seriam os maiores obstáculos para o processo de evacuação do 

prédio?  
 
Uma das exigências da legislação atual, é que em lugares com grandes 

aglomerações exista uma “brigada de incêndio”, um grupo de pessoas treinadas para 
tomar as primeiras providências necessárias para combater e retirar as pessoas do 
incêndio.  
 
Você acha que as escolas deveriam também possuir uma “Brigada de Incêndio”?  
Quem você acha que deveria fazer parte desta brigada? Você aceitaria compor 
uma brigada de incêndio da escola?  
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Pense e discuta com seus os seus companheiros e com o professor o que seria 
necessário para montarmos a 1ª Brigada de Incêndio do nosso Colégio. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Aliste-se se já para formarmos o “Corpo de 
Brigadistas do CAp/UFRJ! (CBCA-UFRJ)” 
 

Para formarmos nossa brigada de incêndio é 
interessante desenvolvermos alguns valores 
comuns a estes profissionais como o que os 
bombeiros chamam de espírito de corpo (ou de 
equipe) e o senso serviço à comunidade. O 
espírito de corpo seria o entrosamento entre os 
componentes da brigada, formando uma relação 
de confiança e responsabilidade pela 
integridade do companheiro, seja física ou 
moral. O senso de serviço é um sentimento de 
prestação de serviço à comunidade, o qual o 
brigadista entende sua função junto à sociedade, 
que é o de servir e proteger aqueles sob sua 
responsabilidade.  
 Entendemos que estes valores são 
construídos com o tempo e que muitos de vocês 

talvez já tenham desenvolvido esses aspectos, entretanto, sugerimos que durante as 
atividades desta aula, principalmente aquelas em grupo, lembrem-se destes valores, pois 
serão de grande importância nas atividades finais. Sugerimos também, para ambientá-
los no contexto da Brigada do CAp, que  
assistam algum(s) dos filmes ou episódios das seguintes séries:  
Filmes: Backdraft (1991) (Cortina de Fogo); Ladder 49(2004) (Brigada 49). 
Series: Rescue Me (2004); Chicago Fire(2012) 
 Destacamos o filme Brigada 49 como a principal obra desta lista. 
 
 Sua primeira missão como brigadista: 
 
 De que maneira podemos planejar a segurança do espaço escolar?  

 
1. Atividade 1: Junto com seus colegas de grupo vistorie a escola, coletando 

informações com os funcionários e checando o prédio, buscando analisar sua 
segurança.  Verifique também se existe um plano de evacuação da escola e, caso 
exista, se está atualizado. 
Após a vistoria, proponha um plano de evacuação para a escola contendo 
gravuras, esquemas, procedimentos e orientações. Na próxima aula, discutiremos 
os principais aspectos dos planos elaborados. 
 
Sugestão 1: Procure levar em consideração o número de pessoas, sua faixa etária, 
possíveis líderes de grupo,  rotas de fuga, abrigos, localização de hidrantes, tempo 
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médio para chegada do socorro, distância da unidade de bombeiros mais próxima 
e os  pontos vulneráveis. 
 
Sugestão 2: Procure saber se o prédio está de acordo com as normas 
relacionadas às saídas de emergência e disposição dos extintores de incêndio. 
Estas informações podem ser encontradas nos Anexos I e II. 
 
Sugestão 3: Busque fontes confiáveis para estudo como sites de universidades, 
de órgãos de segurança, empresas de equipamentos de proteção contra incêndios 
e revistas da área ( Incêndio, Bombeiro Emergência, Avante Bombeiro, entre 
outras). 

 
I-Combatendo incêndios 
 
“Prevenir, combater e salvar.” (Mote dos brigadistas). 

 
Além da tragédia de Santa Maria, outros eventos 

causaram prejuízos incalculáveis e a perda de muitas 
vidas humanas, portanto, conhecer mais sobre a 
combustão faz-se necessário para podermos evitar e 
controlar as chamas. 
 

De quais maneiras diferentes podemos 
apagar a chama de uma vela? 
 
Atividade 2: Utilizando-se dos elementos contidos na 
bandeja que lhes foi entregue (uma vela, uma caixa de 
fósforos, um copo vazio, um recipiente com água e 
algumas tiras de papel) discuta com seus colegas os 
diferentes procedimentos que podemos realizar para 
apagar a chama da vela. Crie uma listagem enumerando 

estes diferentes modos e para cada um deles explique porque a chama se apagou.  Use 
sua criatividade e mãos a obra, mas muito cuidado ao realizar estas atividades, lembre-
se que aqui você é um pesquisador trabalhando com material inflamável. Trabalhe com 
cuidado, seriedade e cooperação com seus colegas.  
 Certamente você conhece e tem utilizado ao longo de sua vida diferentes modos 
para apagar uma vela. Vamos aqui analisar algumas das respostas que achamos que 
seriam as mais comumente oferecidas. Provavelmente muitos dos estudantes devem ter 
respondido: 

 
A)O Fogo se apaga com água. 
 
Você sabe que uma das formas mais utilizadas para combater um incêndio é 

utilizando água. Mas será que podemos utilizar água para apagar qualquer tipo de 
incêndio? O texto abaixo retrata “o dia em que o mar pegou fogo”, quando um navio 
petroleiro colidiu com uma embarcação cheia de passageiros, causando um incêndio de 
proporções terríveis. 
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Naufrágio do Doña Paz 
 
No ano de 1987, o mar 

das Filipinas foi palco de 
um dos mais terríveis 
acidentes marítimos do 
Século XX, levando embora 
drasticamente cerca de 
quatro mil vidas humanas 
que estavam abordo dos 
dois navios envolvidos no naufrágio. O navio Doña Paz realizava o transporte de 
passageiros entre as cidades de Tacloban e Manila, uma região de águas agitadas, 
quando durante a noite, enquanto as pessoas dormiam, a embarcação colidiu com o 
navio Vector, um petroleiro também em curso na região. Um grande incêndio tomou 
conta rapidamente do transportador de combustível, causando a ignição dos milhares de 
barris de óleo e gasolina quase que simultaneamente e transferindo as labaredas 
também para o Doña Paz.  

Os danos causados ao Vector pelas explosões permitiram que sua carga fosse 
derramada no oceano, criando uma camada de combustível sobre a água (os derivados 
do petróleo costumam ser menos densos do que a água e portanto, acabam boiando 
sobre ela). Esse não deixou de ser incendiado, criado uma “camada de fogo” sobre o mar 
em volta das embarcações.  

Enquanto isso, o pânico se instaurava abordo do Doña Paz. A tripulação, mal 
preparada, atrapalhava-se durante o socorro e os passageiros, assustados, procuravam 
se salvar de todas as maneiras, inclusive atirando-se nas “águas flamejantes”. Essa 
medida resultou em centenas de mortes, entretanto, não por afogamento, mas por 
carbonização. As vítimas submersas sofriam queimaduras ao emergirem para respirar e 
grande extensão do derramamento impedia que um nado apneia fosse bem sucedido. 

Este terrível acidente deixou apenas 26 sobreviventes entre as mais de quatro mil 
vítimas e de fato nem mesmo toda a água do mar foi suficiente para evitar a tragédia 
descrita na reportagem sobre a colisão de um navio de passageiros e outro que 
transportava combustível.  

 
Mas como a água atua para apagar o fogo?  
 
Para entendermos melhor como a água pode auxiliar na extinção dos incêndios, 

propomos algumas questões/atividades que devem ser realizadas e discutidas com seus 
colegas:  

 
Atividade 3: É possível queimar um papel molhado? 
 

 a)Discuta com seu grupo sua hipótese antes de realizar a experiência. Lembre-se 
de utilizar uma pinça para segurar o papel e verifique se existe algum líquido inflamável 
próximo do local onde será realizada a experiência. Faça a experiência e procure, 
juntamente com seus colegas, elaborar uma explicação para o que foi observado 
experimentalmente. 
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 b)Repita a experiência, mas agora com uma tira de papel umedecido com uma 
mistura de “água + álcool”. O que você acha que irá acontecer? Discuta com seus colegas 
suas ideias antes de realizar a atividade. Faça a experiência e procure elaborar uma 
explicação para o que foi observado. 
 
Atividade 4: É possível ferver água utilizando um copinho de papel colocado sobre 
uma chama? 

Discuta com seus colegas sua hipótese antes de realizar a experiência. Lembre-se 
que para segurar o copo com água será necessário utilizar um suporte (você não pode 
segurar o copo com as mãos). Faça a comprovação experimental para suportar suas 
ideias e elabore juntamente com seu grupo uma resposta para esta questão procurando 
explicar e/ou justificar o que foi observado experimentalmente. 
 

Como vocês puderam observar, a água foi um impeditivo para que o papel entrasse 
em combustão nas Atividades 2 e 3. Em ambos os casos ela atuou de modo semelhante, 
retirando do papel o calor que seria necessário para desencadear a reação de combustão. 
Por esta propriedade, a água é conhecida como refrigerante universal, isto significa que 
ela necessita receber grande quantidade de calor para poder variar sua temperatura.  
Por exemplo, 1,0 Kg de água necessita receber aproximadamente 10 vezes mais calor do 
que 1,0 Kg de ferro, para sofrer a mesma variação de temperatura. Por esta razão, para 
nos refrescar em uma praia, optamos em dar um mergulho nas águas do mar ao invés de 
tomar um banho com areia da praia. A presença de grandes quantidades de água (como 
lagos e oceanos) produz também o efeito de amenizar as grandes variações de 
temperatura durante o dia. Estas propriedades da água podem ser descritas na física por 
uma grandeza que chamamos de “calor específico” e será estudada no próximo capítulo 
de nosso curso. 

 
B) Eu apago a vela soprando.... 
  
Talvez o modo mais comum de apagarmos uma vela seja realmente soprando ou 

ainda pela ação de uma brisa que entra pela janela. No entanto, você já deve ter 
observado também pessoas soprando a palha em brasa para acender uma fogueira ou 
ainda, que uma brisa soprando em um incêndio na floresta provoca o aumento da 
intensidade do incêndio. Parece estanha como as mesmas coisas podem provocar 
reações distintas dependendo da intensidade da chama. Você poderia, juntamente com o 
seu grupo tentar encontrar uma explicação para esta aparente contradição? 

 
Certamente alguns estudantes poderiam iniciar a resposta para esta questão 

afirmando que para haver a reação de combustão é necessária a presença de oxigênio e 
que como o ar soprado por nossos pulmões é rico em gás carbônico ele faz apagar a vela. 
No entanto, mesmo a brisa de uma janela que é “rica em oxigênio”  também é capaz de 
apagar a vela. Isto não parece estranho?  

Para nos ajudar a esclarecer esta questão propomos que você volte a apagar a chama 
de uma vela, mas desta vez de dois modos específicos: 

 
Atividade 5: Para nos ajudar a esclarecer esta questão propomos que você 

juntamente com seus colegas voltem a apagar a chama de uma vela, mas desta vez de 
dois modos distintos:  
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1o modo) Colocando um copo emborcado sobre a vela acesa;  
2o modo)Com a vela fixa no fundo do copo contendo um pouco de bicarbonato de 

sódio, acenda a vela e comece a molhar o bicarbonato com vinagre. Observe o que 
acontecerá. (tome o cuidado de não deixar o vinagre cair diretamente sobre a vela). 

 
  

 
Como vocês devem ter observado em ambos os casos da Atividade 5, a presença do 

gás carbônico , quer seja oriundo do próprio processo de combustão (como no 1º caso) 
como na produção de CO2,  proveniente da mistura de vinagre e bicarbonato (como no 
caso 2) impedem a chama de entrar em contato com o oxigênio, causando assim a sua 
extinção. Neste caso dizemos que a chama se apagou por um efeito de abafamento, ou 
seja, que o gás carbônico impede (dificulta) que o oxigênio entre em contato com a 
chama da vela. 

Existem vários tipos de extintores de incêndio que funcionam segundo este mesmo 
principio, ou seja, de fazer um isolamento para que o oxigênio (comburente) não entre 
em contato com o combustível do incêndio. Você e seu grupo poderiam citar outros 
modos de extinção de um fogo por efeito de abafamento? 

No entanto, embora sabendo que o gás carbônico pode, em alguns casos, impedir o 
contato do oxigênio (comburente) com o combustível, não é a presença dele que apaga 

esta mesma vela quando soprada pela brisa 
que entra por uma janela. 

Sabemos que a frágil chama de uma 
vela pode se apagar tanto como um 
pequeno assopro como com uma brisa. 
Nestes dois casos a forma de extinção pode 
também ser entendida de forma 
semelhante ao efeito provocado pela água, 
ou seja, a retirada do calor proveniente da 
combustão do pavio da vela, o que impede 
a reação em cadeia da combustão. Ao 
assoprarmos a vela, também é verdade que 
o ar que sai de nossos pulmões possui uma 
maior concentração de gás carbônico. Estes 
dois efeitos (maior concentração de gás 

carbônico e a retirada do calor do pavio) atuando conjuntamente podem provocar a 
extinção da frágil chama de uma vela.  

No entanto, um fenômeno completamente diferente é observado quando uma brisa 
atinge um incêndio em uma floresta, ou quando abanamos o carvão de nossa 
churrasqueira para aumentar a combustão. Como dissemos, em uma combustão, o 
comburente predominantemente presente nos incêndios é o oxigênio e a presença do 
gás carbônico liberado durante a combustão é muitas vezes inibidor do próprio 
processo de combustão, pois abafa o fogo (principalmente em ambientes fechados). 
Deste modo a brisa, o abanar a churrasqueira ou mesmo o soprar a brasa afasta a massa 
do gás carbônico da chama e leva mais oxigênio, o que intensifica a reação de combustão. 
Assim, embora um ventilador possa apagar a chama de uma vela (pois provoca o 
resfriamento o seu pavio) ele é também capaz de intensificar um principio de incêndio 

Propagação de um incêndio florestal 
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de maiores proporções (como, por exemplo, a queima de um velho sofá), pois irá 
provocar uma injeção de oxigênio diretamente na reação de combustão. 

 
Combustão 
 
Como você e seus colegas devem ter observado neste nosso estudo, o fogo é uma 

reação química que, para ocorrer, necessita de um combustível que é o material que irá 
queimar (no caso da nossa investigação é o pavio da vela), de oxigênio (que chamamos 
de comburente) e uma fonte de calor para fornecer a energia inicial de ativação para 
começar a reação de combustão entre as moléculas. Deste modo, para que exista o fogo 
ou a combustão, é necessário a presença destes três componentes, que são comumente 
identificados em grupos de combate a incêndio como o “Triangulo do Fogo”.  

 
    
Depois que se dá início à queima ou reação de combustão, a energia liberada 

sustenta a reação e permite que ela continue até que o combustível, ou comburente ou o 
calor (energia liberada), acabe. Isso significa que ocorrerá uma reação em cadeia. A 
combustão é, portanto, uma reação que libera muito calor (energia relacionada à 
mudança de temperatura), classificada na Química como uma reação exotérmica. Assim, 
para que este fenômeno ocorra é necessária uma energia de ativação, uma pequena 
fonte de calor (como a chama de um palito de fósforo), responsável por iniciar as 
reações entre as moléculas do combustível (qualquer material potencialmente 
inflamável, como a madeira e seus compostos, combustíveis automotivos, entre outros) 
e o comburente, normalmente o oxigênio. A queima resulta em outros compostos 
gasosos (CO2, H2O, CO, por exemplo) e sólidos (basicamente carbono e seus compostos), 
fumaça de diversas cores, dependendo da substância combustível, e a fuligem.  

Assim, de um modo mais geral, para apagar um incêndio (terminar com a reação 
de combustão) é necessário retirarmos da reação pelo menos um dos três componentes 
do triangulo do fogo. Antes de prosseguir, retome a suas respostas nas atividades 
anteriores e discuta com seus colegas quais os componentes do triangulo do fogo foram 
“retirados” em cada um dos modos que seu grupo sugeriu para apagar a chama de uma 
vela. 

 

Triângulo do fogo 
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Em resumo, podemos classificar os métodos de combate como sendo de três tipos:  
 
Métodos de extinção das chamas 
 
 Combate por isolamento: quando retiramos o combustível, ou impedimos contato 

deste com os outros elementos da combustão. Muito usado em combate a 
incêndios florestais, quando se faz um aceiro, retirando a vegetação da região em 
volta do incêndio e  impedindo que as chamas se propaguem para o restante da 
região. 

 
 Combate por abafamento: consiste em retirar o comburente, na maioria dos 

casos, o oxigênio. Podemos fazer isso “injetando” outros gases não comburentes, 
como o CO2, CO ou vapor d'água no incêndio, fazendo com que estes gases 
dificultem ou impeçam a atuação do comburente na reação. Quando alguém pisa 
em algo em chamas, está abafando o fogo para apaga-lo. 
 
 

 Combate por resfriamento: ocorre quando buscamos arrancar a energia do 
material combustível para manter sua temperatura abaixo do ponto de ignição.  
Como discutimos anteriormente, usar água para combater um incêndio tem 
outras vantagens e ao fazerem isso os bombeiros estão se valendo também deste 
princípio para extinção do incêndio. Uma das funções da água é recolher para si o 
calor do local incendiado, inibindo a ignição espontânea. Absorver esta energia 
faz a água vaporizar e atuar também por abafamento. 

 
 
 
Extintores portáteis: a arma do brigadista capiano 
 
 Os extintores portáteis são nossos velhos conhecidos, eles são encontrados 
praticamente em toda parte, sejam nas escolas, universidades, shoppings, veículos ou 
qualquer outro estabelecimento com grande circulação de pessoas os cilindros 
vermelhos estão lá, pendurados ou apoiados sobre locais de destaque. Mas você, recruta 
do CBCA/ UFRJ, saberia identificá-los e mais importante, saberia emprega-los 
adequadamente nas diversas situações de princípio de incêndio que poderá deparar-se 
ao longo de sua vida?   

Podemos caracterizar os extintores como instrumentos para combate rápido de 
princípios de incêndios, pois estes são as principais causas dos incêndios maiores. Um 
princípio de incêndio é um pequeno foco de chamas, como uma lixeira pegando fogo ou 
um curto circuito num aparelho eletrônico.  
 No entanto, percebemos também uma falta de preocupação com a prevenção de 
incêndios, ao observarmos em nossas próprias residências a ausência dos aparelhos 
extintores. Com exceção das famílias que possuem automóvel (onde o aparelho extintor 
é regulamentado por lei), são poucas as residências que mantêm um extintor de 
incêndio adequado para uma eventual utilização. 
 
 Como devemos operar um extintor de incêndio? Você saberia identificar se 
um extintor é adequado ou não para um determinado princípio de incêndio? 
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Discuta com seus colegas as características dos extintores e seu modo de 
emprego, levando em consideração os métodos de extinção do fogo, já abordados 
anteriormente. 
 

De fato, estes aparelhos são bem simples de se manusear, afinal, são feitos para 
uso de pessoas sem treinamento técnico para combate a incêndios. No entanto, para 
utilizá-los com eficiência é preciso apenas 
conhecer as classes de incêndio: 
 
 Atualmente, temos três tipos de 
aparelhos diferentes no mercado: o de 
água pressurizada,  o de gás carbônico,  e 
o de pó químico seco (PQS). O extintor de 
PQS é o mais versátil, pois é 
comercializado normalmente nos tipo 
ABC e BC, mas podemos encontrar 
extintores desse tipo para emprego em 
incêndios de substâncias específicas, 
como os extintores encontrados em 
usinas nucleares.  
 

Figura (a) 

Tabela I 
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Os extintores são os instrumentos mais acessíveis à população e necessitamos 
sensibilizar as pessoas sobre a importância de mantê-los nas residências para a 
salvaguarda dos bens e vidas das pessoas. 

Os extintores portáteis são as principais ferramentas de combate às chamas do 
brigadista capiano e, portanto, é nosso dever saber utilizá-lo adequadamente! 

 
Oficina I: Nesta oficina veremos como identificar e utilizar adequadamente os 

extintores portáteis. 
 

   
 Estruturalmente os três tipos de 
extintores são bem parecidos, mas podemos 
identificá-los principalmente por seu rótulo 
(Figura (c)), onde encontraremos todas as 
informações principais do aparelho tais como 
classe do incêndio que pode ser empregado, 
peso, carga e validade. Também podemos 
identificá-los por suas características físicas, 
pois por algum motivo o rótulo pode estar 
ilegível, desta maneira, apontemos aqui uma 
característica específica de cada um, visto que 
saber distingui-los será decisivo frente a 
situações como esta:  
a)o extintor PQS é o menor de todos e pode ser 
encontrado em diversos formatos pesando 
entre 4,0 Kg e 8,0 Kg. Possui corpo fino e 

alongado e é bastante diferente do extintor de água pressurizada que  bem mais robusto;   
b)o de água pressurizada possui um tamanho padrão (10kg de carga) e pode ser 
encontrado em outros tamanhos apenas em estabelecimentos de grande circulação de 
pessoas, sendo os mesmo operados exclusivamente pelos brigadistas locais e;  
c)o de gás carbônico, que pode ser facilmente identificado pois é o único que possui um 
difusor, aquele “cone” na ponta da mangueira. 
 Apesar das diferenças, existem características inerentes a todos como o pino de 
segurança e o gatilho. O funcionamento também é basicamente o mesmo para todos: 

retirado o pino de segurança, deve-se apontar a 
mangueira para o foco de incêndio e apertar o 
gatilho. Este acionará o dispositivo do cilindro, que 
alterará a pressão lá dentro e empurrará pelo sifão 
a carga para fora do aparelho, despejando-a sobre 
o incêndio. Nas figuras acima podemos ver os três 
tipos de extintores (Figura (a)) e um extintor de 
gás carbônico (Figura (b)) com suas partes 
discriminadas. 
  Além da identificação no próprio 

extintor, existem etiquetas nos locais onde estes 
aparelhos ficam expostos para pronto emprego. Na figura (d) encontramos exemplos 
dessas etiquetas, nas quais contém as principais informações do extintor, porém estas 
não representam um padrão,  sendo possível encontrarmos no mercado adesivos com 

Figura (b) 

Figura (c) 
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mais ou menos informações e desenhos diferentes dependendo do fabricante. Vale 
ressaltar a importância dessa repetição e exposição das características do extintor já que 
os mesmos foram projetados para uso de pessoas sem formação técnica em incêndios e 

que provavelmente se encontrarão num 
estado de elevado stress, portanto, na 

necessidade de seu emprego o ambiente 
em volta do extintor deve conduzir o 
usuário à correta escolha e utilização do 
aparelho. 
   A operação desses aparelhos é 
bem simples, como já discutimos várias 
vezes nesse material. Basta identificar a 
classe de incêndio, deslocar-se até o 
extintor, pegar o aparelho pertinente, 

transportá-lo até o foco de incêndio (é interessante checar se o manômetro está na 
indicação verde, ou seja, ainda possui carga no aparelho), retirar seu lacre, apontar para 
as chamas e apertar o gatilho, liberando a carga até seu término ou extinção do fogo.  

 
Oficina II: Construindo nosso 
extintor. 
  
 Agora construiremos nosso 
próprio extintor de incêndio de 
água pressurizada e para 
completar esta tarefa 
precisaremos dos seguintes 
materiais: garrafa pet de 1,5 l (de 
preferência uma garrafa de ice tea, 
devido ao seu formato), 
bicarbonato de sódio em pó (1 
potinho), vinagre(cerca de1000 ml, 
depende do tamanho de sua garrafa 
pet), arame, um pedaço de 

Figura (d) 

Figura (f) 

Figura (e) 
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mangueira de mangueira de 1cm de diâmetro (10 cm), fita adesiva, massa epóxi, um 
pedaço de mangueira de 2 cm de diâmetro. Os aparelhos construídos serão utilizados na 
última etapa de nosso treinamento de brigadista capiano. 
 Para fazer nosso extintor funcionar, utilizaremos a reação química proveniente 
da mistura do vinagre com o bicarbonato de sódio (como vimos em uma das 
demonstrações do professor anteriormente) para aumentar a pressão dentro do 
recipiente, pois esta reação libera gás carbônico e isso fará com que o líquido seja 
expulso pela mangueira sobre o fogo. Esta reação é muito rápida e, por isso, você deve 
ter atenção ao manusear estas duas substâncias, do contrário estragará a mistura! 

a) Observe o passo-a-passo das figuras e juntamente com seu grupo construa 
seu próprio extintor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º) Coloque o vinagre na garrafa 

pet, preenchendo cerca de ¾ do 

recipiente. 

 

2º)Faça um furo na tampa da garrafa e 

coloque o pedaço de 10 cm de mangueira(1 

cm de diâmetro). Fixe a mangueira na tampa 

com massa epóxi e espere secar (se possível 

já traga esta parte pronta de casa). Use um 

pedacinho de borracha, isopor ou cortiça para 

vedar a ponta desta mangueira. 

 

3º)Corte um pedaço da 
mangueira mais larga(2cm de 
diâmetro) de um tamanho que, 
ao ser introduzida na garrafa, 
não ficará totalmente 
submersa( o produto que ficará 
em seu interior não pode entrar 
em contato com o líquido). Em 
seguida, use a massa epóxi para 
fazer uma rolha, vedando uma 
das extremidades. 

4º) Coloque o bicarbonato em pó dentro da 
mangueira larga, preenchendo ½ a ¾ da 
coluna. 
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6º)Para utilizar o extintor basta agitá-lo na horizontal, permitindo o contato entre as 
duas substâncias e produzindo gases que aumentarão a pressão em seu interior, 
expulsando o líquido. 
  
b)Como última etapa de nosso aparelho, precisaremos elaborar um rótulo contendo as 
informações básicas para sua correta utilização por pessoas não-especializadas. Use as 
informações contidas neste material e sua criatividade para produzir um rótulo simples 
de ser entendido valendo-se de gravuras e textos. 
 
 
 
II- Protegendo-se das chamas 
   

   
 Agora que já estudamos como 
combater o fogo, estudaremos fenômenos 
que nos permitirão dominar as chamas e nos 
protegermos dela. A negligência com a 
segurança é um fator que favorece muito a 
ocorrência de acidentes. O brigadista jamais 
deve apoiar-se na sorte durante sua atuação, 
pois este comportamento pode causar 
inúmeros danos à equipe e às pessoas sob 
sua responsabilidade, portanto, devemos nos 
debruçar sobre nossos saberes para nos 
precaver, planejando nossas ações e tomando 

decisões que minimizem ao máximo os possíveis prejuízos.   
É fundamental que todos os membros do CBCA/UFRJ tenham enraizados o papel 

e o valor da prevenção e da segurança! Cada membro da equipe que se fere retira pelo 
menos dois brigadistas da cena: o acidentado e aquele que lhe prestará socorro seja 
carregando o colega em seus braços ou pedindo por apoio e, nessa medida, o fator 
segurança impõe a necessidade de que estejamos sempre atuando ao menos em duplas. 
Acidentes acontecem, mas temos conhecimentos que podem evita-los, logo, nada de 
corpo mole, recruta! 
  

Planejamento em uma unidade de bombeiros de Santa Catarina 

5º)Introduza a mangueira 

com bicarbonato na garrafa 

pet(cuidado para não deixar o 

líquido entrar em contato com 

o pó!) e tampe-a. 
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Como um incêndio se espalha pelo ambiente, levando a um sinistro como o 

da figura abaixo?  
 
Imagine que ocorra um curto-circuito na instalação elétrica da biblioteca da 

escola e os livros entrem em combustão devida a energia de ativação das faíscas da 
instalação elétrica.  Se o combate do foco de incêndio não for realizado, as chamas logo 

se alastrarão para o restante dos livros e 
possivelmente para o restante do prédio.  

Pense na cena, num ponto onde é a 
origem do fogo. A chama expandirá quando 
tocar outros objetos inflamáveis ou quando 
estes atingirem seu ponto de ignição (valor de 
temperatura no qual os combustíveis iniciam o 
processo de queima), propagando o incêndio 
para o ambiente.  Mas quais processos físicos 
são responsáveis por esta propagação? 

 
a)A condução Térmica : 

 Ao tocarmos uma panela quente com certeza nos queimaremos.  Isso ocorre 
porque  as partículas do metal transferem energia para a pele através contato, 
aumentando a temperatura local bem acima da temperatura corporal, causando dor e 

lesões (queimaduras). O mesmo acontecerá se 
colocarmos uma colher de metal para aquecer agua 
sobre a chama de uma vela, como mostrado na figura 
(g).  A chama irá aquecer o metal, e o calor irá ser 
“conduzido” pelo metal (colher) até atingir a mão de 
quem esta segurando. Como estudamos 
anteriormente o Calor é a energia térmica que se 
propaga em virtude da diferença de temperatura 
entre os corpos. Deste modo, ao entrar em contato 

com a chama da vela, as partículas da colher (metal) sofrem um aumento de sua agitação 
molecular (aumento de sua temperatura). Esta agitação molecular é transferida de 
molécula para molécula fazendo com que o calor seja conduzido até a mão de quem esta 
segurando a colher. 
 
 

Bombeiro ferido durante combate à incêndio nos Estados 
Unidos 

Prédio em chamas 

Condução térmica 
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Chamamos de condução térmica  este processo de 
transferência de calor que passa de molécula para 
molécula sem que haja transporte de matéria.   

 
 

Como você já deve ter observado existe corpos bons e maus condutores de calor. Se ao 
invés de uma colher de metal utilizássemos uma colher de madeira na experiência 
anterior, levaria mais tempo para você sentir o cabo da colher se aquecer (considerando 
que a chama da vela não seria suficiente para fazer a colher entrar em combustão). Isto 
porque a madeira não é um bom condutor de calor. Assim existem substancia boas e 
más condutoras de calor (que chamamos de isolantes térmicos).  
 Além de características do material, outros fatores do como comprimento, área 
da secção transversal e diferença de temperatura entre as fontes quentes e frias 
influenciam significativamente na condução do calor. Na figura abaixo uma barra 
metálica é utilizada para “transportar” calor de uma fonte quente (água em ebulição) e 
uma fonte fria (gelo fundente). Experimentalmente podemos verificar que o “fluxo de 
calor - ”, ou seja, que a quantidade de calor transportada por unidade de tempo através 
desta barra será dada por: 

Figura (g) 

Figura (h) 
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Figura (h) 

 

 
 
Onde os T1 e T2 são as temperaturas de cada extremidade da barra metálica, L é o 

comprimento, A é a área de sua secção reta e K é a constante de condutividade térmica do 
material da barra.  

 
Exercício 1: Juntamente com seus colegas encontre  qual seria a unidade desta 

constante de condutividade térmica caso todas as medidas envolvidas em sua 
determinação sejam realizadas em unidades do S.I. 
 

Exercício 2: Abaixo é apresentado a Tabela II com os valores da condutividade 
térmica para diferentes substâncias, medida em unidades do SI. Com base nesses valores 
responda: 
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                  Tabela II 

a)Qual das substâncias  listadas  é melhor condutora de calor? 
 
 
b)Qual das substâncias é a melhor isolante térmica? 

 
 

c)Avalie a seguinte afirmação: “A água é uma substância muito utilizada no combate a 
incêndios pois é uma  boa condutora de calor? 
 
 
d)Sabendo-se que a barra que liga os recipientes da Figura (h), contendo água em 
ebulição  e gelo fundente, é feita de alumínio, possui área de secção transversal de 20 
cm2 e comprimento de 1,0 m, determine qual o fluxo de calor que passa por esta barra. 
 
 
 

Como vimos, a condução térmica é um processo que ocorre através da interação a 
nível molecular, pelo contato entre as partículas que constituem o material. Nos fluidos, 
tanto líquidos como gases, a transferência de energia se dá pela colisão das moléculas do 
fluido entre si, entretanto, esta não é a melhor maneira de transmitir energia nesse tipo 
de sistema. Para sistemas fluidos veremos que a convecção térmica (que estudaremos 
adiante) será um fenômeno mais relevante para transmissão do calor. 
 
 



 
81 

 

b)A convecção  Térmica: 
 
 
 Voltando para a cena de estudo, o incêndio na biblioteca, o fogo toca os livros, 
cede energia para eles até que atinjam seu ponto de ignição (mesmo que seja 
praticamente instantâneo), incendiando-os.  Mas afinal de contas, o que é o fogo? 
Sabemos que ele é capaz de fornecer a energia para o início da reação química de 
combustão, mas do que é formado o fogo?   
 As chamas são nada mais do que gases produtos da 
reação química de combustão que, superaquecidos, 
emitem luz. Ok, mas isso não explica, por exemplo, porque 
o fogo “queima para cima” e este fato é levado em 
consideração na propagação de um incêndio e no seu 
combate. Perceba na figura “Prédio em chamas” que as 
partes superiores da construção estão completamente 

tomadas pelo 
fogo, enquanto 
ainda existem 
partes inferiores 

que não estão 
completamente 

sinistradas. Em incêndios florestais, 
principalmente aqueles ocorridos em 
montanhas, as chamas propagam-se muito mais 
rapidamente para as regiões mais elevadas do 

que para as baixadas.  A Física explica isso com o processo de convecção térmica.  
   
 A transferência de calor por convecção térmica ocorre apenas nos fluidos (líquidos 
e gases), que quando aquecidos aumentam seu volume, resultando numa diminuição de 
densidade, fazendo então com que a massa do fluido aquecida desloque-se para partes 
superiores e consequentemente, a massa de fluido menos aquecida desloque-se para 
parte inferiores. A este movimento chamamos de corrente de convecção. Claro que a 

interação de contato entre as próprias partículas do 
fluido, quentes e frias, também influenciam nesse 
processo, ocorrendo também transferência de energia 
por condução, entretanto, a parcela de calor trocado por 
condução nos fluidos é tão pequena que normalmente a 
desprezamos, levando em consideração apenas a 
convecção térmica. 
 Voltando ao nosso exemplo da biblioteca, tomando 
a fonte do incêndio, a combustão libera gases quentes,  
estes sobem aquecendo o ambiente e os gases 
comburentes, mais frios, descem para a base do fogo 
(ponto onde a reação está acontecendo) e reagem com o 
combustível, configurando um ciclo. As correntes de 
convecção propagarão o calor pelos gases no interior da 

sala, aquecendo todo o ambiente. Além disso, as correntes carregam partículas 
incandescentes para outros pontos da sala, resultando em outros focos. 

Efeitos da convecção térmica num 
incêndio 

Correntes de convecção 

Fogo em vegetação 
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 Esse fenômeno torna insuportável manter-se em pé em ambientes sinistrados, 
pois os gases aquecidos e partículas flamejantes ficam na parte superior do recinto. O 
contato com estas substâncias podem causar sérias queimaduras na pele e no sistema 
respiratório, por isso, as melhores maneiras de sair de locais nestas condições são 
rastejando ou engatinhando. 
 
 
 
 
 

c) A Irradiação Térmica 
Finalmente, ainda é possível se queimar sem interagirmos com matéria alguma 

(gases, líquidos e sólidos). O aumento de temperatura  que sentimos em nossos corpos 
quando nos sentamos próximo a uma fogueira ou quando estamos perto de um forno 
aceso, são exemplos disso. Como esta energia chega até 
nós?  
 Essa energia chega através de radiações, uma 
forma de transporte de energia sem a necessidade do 
transporte de matéria (massa) e que se propaga no 
vácuo. As radiações, ao interagirem com objetos com 
massa, fazem com que suas partículas se agitem, 
aumentando sua energia interna (logo, também 
aumenta sua temperatura), aquecendo-o. Quando a luz 
do Sol bate em nossos corpos, as moléculas da pele se agitam,  aumentando sua 
temperatura. 
 Assim, quando uma fogueira está acesa e precisamos de mais lenha para mantê-la, 
é costume colocar a madeira que será queimada disposta em torno das chamas para 

receber calor por irradiação, evaporando a 
água da composição da madeira, da mesma 
forma que na Atividade 2, facilitando sua 
queima na fogueira. 
 Irradiação é, então, o processo de 
emitir radiação. Este processo de transporte 
de energia é inerente a todos os corpos, 
qualquer que seja sua composição ou 

tamanho e está intimamente ligado á sua 
temperatura; quanto maior for a temperatura do objeto maior será a sua irradiação. 
Outra característica importante do processo de irradiação é que a capacidade que cada 
corpo tem de emitir energia também é sua capacidade de absorver energia por este 
processo, assim, um objeto muito quente além de emitir muita radiação também absorve 
muita radiação.   

Retornando à biblioteca, a fonte irradiará para tudo na sala, contribuído para que 
os combustíveis cheguem a seu ponto de ignição e para a evaporação das moléculas de 
água nos objetos. Caracterizamos este processo como transferência por irradiação 
térmica. 
 
  

Propagação de incêndio por irradiação térmica 

Irradiação térmica 
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Atividade 6: Pedimos agora que você construa um esquema  de como o calor se 
propagaria pela biblioteca e em seguida como se propagaria dali para o restante da 
escola. A partir do plano de evacuação que você elaborou na Atividade 1, reflita sobre a 
situação e descreva um procedimento de evacuação de pessoas  e de controle das 
chamas.  
 

Simulação de Incêndio! 
  
 Parabéns recruta, você chegou ao final do curso de brigadista do CACB/UFRJ e 
seu último teste é a simulação de incêndio, onde você e seu grupo devem mostrar na 
prática tudo que foi apreendido de nossas discussões.  
 A situação é a seguinte: 
 
 Turno da tarde, a escola está cheia de crianças, todas em sala de aula. O 
grupo está na escola realizando alguma tarefa extraclasse (estudando, praticando 
esportes, etc.) quando ouvem alguém gritando pelo corredor: “Fogo! Fogo no 
teatro!”. A porta está fechada (mas destrancada) e parece que o fogo e a fumaça já 
tomou conta de grande parte do recinto; há a informação de duas crianças estão 
desaparecidas. O grupo deve agir! 
 
 Conhecendo essas informações discutam rapidamente sobre a melhor maneira de 
atuarem, dividindo funções para desempenharem o socorro o mais rápido possível. O 
tempo estimado para execução desta atividade é de três minutos, portanto, nenhum 
esforço deve ser medido para a salvaguarda das pessoas da escola e das possíveis 
vitimas! Não seja imprudente, lembre-se das aulas! 
 

ESTÁ NA HORA DA AÇÃO! 
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Atividade Complementar 
 
Equipamentos de proteção individual para incêndios 
 

 
 Todos nós já vimos nos filmes ou na vida real a figura 
do bombeiro vestido naquela roupa volumosa e amarela, com 
capacete, luvas, botas e máscara especiais para resistir as ao 
“calor do incêndio”. Nosso estudo sobre condução térmica 
nos permitirá entender o funcionamento da tecnologia por 
traz dessas proteções.  
 Entendê-las conceitualmente é bem simples: as 
proteções de modo geral são concebidas para resistir a 
impactos, cortes, esmagamentos e 
em casos específicos, também a 
eletricidade, intoxicação e altas 
temperaturas. Assim, As chamadas 
roupas de aproximação (note o 

termo “aproximação”. Um 
bombeiro não pode atirar-se dentro das chamas, pois o 
equipamento entraria também em combustão se atingisse 
certa temperatura) são compostas por todos estes fatores para 
proteger o combatente dos obstáculos do serviço, compondo-
se de botas com isolamento elétrico e resistentes a cortes, 

capacetes e visores resistentes a impactos, e luvas e roupas 
resistentes à combustão e ao calor. 
 Esses equipamentos normalmente são feitos de policarbonatos, compostos de 
carbono de alta resistência a impactos e a altas temperaturas; no caso das roupas, 
diversas camadas de materiais, mau condutores de calor e não inflamáveis, isolam o 
sujeito da alta temperatura do ambiente, enquanto os capacetes são feitos de um único 
tipo de policarbonato. 
 A ideia de sobrepor camadas de materiais, mau condutores de calor ou não, 
combustíveis como medida de proteção numa situação de incêndio pode ser de grande 
valia para nós, visto que não dispomos de equipamentos de proteção em nossa brigada. 
 

Proponha formas de proteção baseando-se nos conceitos de transferência 
de calor.  

 
 
Não chute a porta num incêndio! 
 
 Definitivamente, esta não é uma boa ideia. Como já discutimos nesse material, os 
incêndios são proveniente de diversos eventos (que normalmente são desconhecidos 
por nós) e entrar imprudentemente em um não é nada inteligente. Por isso arrebentar 
uma porta pode não ser uma boa opção para entrar num local onde não se sabe a 
natureza do incêndio. Nessa última parte, exporemos brevemente duas situações que 
resultam em diversos acidentes: o vazamento de gás de cozinha (GLP) e o backdraft.  

Roupa de aproximação 

Roupa de combate à incêndios 
florestais 
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 Em caso de escapamento de gás a melhor 
alternativa é adentrar o recinto onde há o 
escapamento sem acender as luzes ou abrir e 
fechar portas bruscamente, pois uma centelha 
elétrica (mesmo que seja no interruptor ou na 
tomada) ou uma faísca produzida pelo atrito do 
metal de uma fechadura podem causar uma 
combustão instantânea de todo o gás, resultando 
numa explosão. Por isso, após entrar no local, 
deve-se fechar a saída de gás e abrir todas as 
janelas para que o gás escape, deixando o local 
livre do perigo. 
 O backdraft ou língua de fogo ocorre 
quando, num local fechado, existem gases tão 
aquecidos que a temperatura mantém-se alta 
mesmo sem chamas. Isso acontece por causa da falta de comburente para que ocorra 
uma combustão completa. Novamente, não devemos invadir bruscamente estes locais, 
seja pela porta ou quebrando uma janela, pois fazendo desta maneira, uma grande 
quantidade de comburente entrará em contato com o combustível (que já se encontra 
além de seu ponto de ignição), reagindo com o mesmo e lançando uma bola de fogo pela 
entrada, possivelmente causando queimaduras às pessoas próximas.  
 Lembre-se sempre de tomar estes cuidados ao lidar com estas situações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backdraft 
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Apêndice  II 

 

Corpo de Brigadistas do Colégio de Aplicação da UFRJ 

 

 

Nome da equipe 

 

Componentes: 

 

 

 

 

 

 

 
Checagem básica para o Plano de Evacuação 

 
Número de pessoas: Manhã(______)   Tarde(______)   Noite(______) 

Número de pessoas com necessidades especiais: (______) 

Número de saídas de emergência (______) 

Número de extintores de incêndios (______) 

Pontos vulneráveis (______) 

Outras características importantes 

 

 


