
0 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESTÁTICA DOS FLUIDOS NO ENSINO MÉDIO 

CONTRIBUIÇÕES PARA SUA INSERÇÃO NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DO RJ  

 

 

 

HENRIQUE TARGINO DE ARAÚJO 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2018 

 



1 

 

HENRIQUE TARGINO DE ARAÚJO 

 

 

 

 

A ESTÁTICA DOS FLUIDOS NO ENSINO MÉDIO 

CONTRIBUIÇÕES PARA SUA INSERÇÃO NO CURRÍCULO DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DO RJ  

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências da Natureza da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial à obtenção do título de Mestre em Ensino 

de Ciências da Natureza, na área de concentração 

Ensino de Física. 

 

 

 

 

Orientadora: Profa Msc.  Lucia da Cruz de Almeida 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2018 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A659    Araújo, Henrique Targino de  

                   A estática dos fluidos no Ensino Médio: contribuições para  

            sua inserção no currículo das escolas públicas da rede estadual do  

             RJ/Henrique Targino de Araújo. - Niterói: [s.n.], 2018.   

                   162 f.  

 

                  Dissertação – (Mestrado em Ensino de Ciências da Natureza)  

          - Universidade Federal Fluminense, 2018. 

             

                Produto: Estática dos fluidos no Ensino Médio: proposta de  

         sequência didática.    

 

                 1. Currículo integrado. 2. Ensino de física. 3. Hidrostática.  

        4. Ensino médio. 5. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.       

        6. Metodologia de ensino. I. Título. 

            

                                                   CDD.: 375.006      

  

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os professores que contribuíram de 

alguma forma, por meio de seus ensinamentos, 

para a minha formação estudantil e acadêmica. 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTO 

À minha mãe, Elisa Targino de Araújo, pela dedicação e empenho com que conduziu a minha 

criação. Sem ela, esse trabalho não teria sido possível. 

Ao meu pai, Joselito Dias de Araújo, pela contribuição na minha criação. 

Ao meu irmão, Rodolfo Targino de Araújo, pelo exemplo de perseverança e conquistas na sua 

vida estudantil, que me serviu de exemplo para ingressar no curso de mestrado. 

Ao meu tio, Paulo Targino da Silva, pelo grande exemplo de vida, por ter contribuído 

significativamente para a minha formação, pelo incentivo em continuar estudando e por ter 

acreditado em mim em todos os momentos da minha vida. 

Aos meus avós, Antônio Targino da Silva e Maria Targino da Silva, pelo acolhimento e 

criação. 

À Gleyd, pelo carinho e por ter me acompanhado e incentivado durante todo o curso. 

À minha orientadora, Lucia da Cruz Almeida, pelo companheirismo e exemplo de amor e 

excelência com que conduz a sua profissão, que me serviu de inspiração para continuar 

trilhando os caminhos do magistério, pelos ensinamentos e, por ter me acolhido desde a 

graduação. Sem o seu apoio, esse trabalho não teria acontecido. 

Aos professores Eden Vieira Costa e José Antônio e Souza pela confiança e concessão da 

carta de recomendação para o ingresso no mestrado.  

A todos os professores do Grupo de Pesquisa em Ensino de Física do IF – UFF e a todos os 

professores do PPECN – UFF, pelos ensinamentos e apoio. 

À Universidade Federal Fluminense, que foi a minha segunda casa durante grande parte da 

minha formação acadêmica. 

À Ilza, por ter cedido gentilmente uma das obras que serviu como base para a construção do 

referencial teórico. 

À Márcia, por ter prontamente atendido o meu pedido de ajuda na revisão do abstract. 

À Clície, pelo incentivo em ingressar no mestrado. 

Aos colegas de curso por terem partilhado os momentos de angústia, aflição e de alegria. 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas 

na palavra, no trabalho, na ação – reflexão. 

Paulo Freire 

 



7 

 

RESUMO 

Apresentamos uma proposta de ensino voltada para o conteúdo de estática dos 

fluidos, visando a sua inclusão no currículo das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. 

Tendo em vista a necessidade de um ensino que minimize as desigualdades entre a escola 

pública e a privada, fez-se necessário investigar a frequência com que esse conteúdo se faz 

presente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos exames de qualificação da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), bem como a sua relevância para 

compreensão e atuação consciente dos alunos frente a situações cotidianas. Porém, a inserção 

de um conteúdo no currículo escolar não é garantia de aprendizado com qualidade, sendo 

assim, traçamos como objetivos demonstrar a relevância da estática dos fluidos na formação 

dos alunos do Ensino Médio (EM) e apresentar subsídios para a abordagem desse conteúdo 

que levem em conta a sua contribuição tanto para a continuidade dos estudos dos alunos 

quanto para uma melhor atuação social. Vislumbrar práticas educativas que possam emergir 

da realidade vivenciada pelos alunos é fazer com que o aprendizado ocorra com significado 

para o aluno, respeitando os seus conhecimentos prévios, incluindo as suas opiniões e fazendo 

com que o indivíduo tenha participação ativa e não seja apenas um depósito de informações 

sem conexão com a sua vivência. Isto nos remeteu aos pressupostos defendidos por Paulo 

Freire, que formaram a base teórica desta dissertação. A metodologia iniciou-se com uma 

revisão bibliográfica sobre o ensino de Física no Brasil, seguida por um aprofundamento 

teórico na proposição educacional de Paulo Freire e sua presença em investigações e/ou 

iniciativas no ensino de Ciências/Física. Análises quantitativa e qualitativa dos enunciados 

das questões dos ENEMs (2010 – 2017) e das questões dos exames de qualificação da UERJ 

(2011 – 2018) juntamente com a análise de estudos e resultados de pesquisas demonstraram a 

pertinência da inserção e/ou abordagem da estática dos fluidos na Física escolar do EM. O 

autor desta dissertação assumiu a dupla função de pesquisador e de professor, tanto no que se 

refere à proposição de uma sequência de ensino balizada pelos pressupostos freireanos quanto 

na implementação e análise dos resultados junto a alunos de 2 turmas do 2º ano do Ensino 

Médio da escola pública da rede estadual de ensino do RJ, CIEP 306 Deputado David 

Quinderê, localizada no município de São Gonçalo. Os resultados alcançados ratificam nossa 

perspectiva inicial de que o estudo da estática dos fluídos é relevante, tanto para auxiliar o 

estudante no desenvolvimento de competências para os exames de seleção ao ensino superior 

quanto para uma atuação social consciente frente a situações cotidianas. Esclarecemos que os 

resultados advindos da prática educativa com os estudantes foram utilizados como subsídios 

para a melhoria da sequência didática, cuja versão final se traduz como produto educacional 

desta dissertação. 

 

Palavras-Chave: Estática dos fluidos. Paulo Freire. ENEM. UERJ. Sequência didática. 
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ABSTRACT 

We present a teaching proposal focused on the static content of fluids, whose main 

goal is to be included in the curriculum of public state schools in Rio de Janeiro. Due to the 

need for education that minimizes the inequalities between public and private schools, it was 

necessary to investigate the frequency with which this content is present in the National High 

School Examination (ENEM) and in the university qualification exams of the State of Rio de 

Janeiro University (UERJ), as well as their relevance for the students' understanding and 

conscious action in relation to everyday situations. However, the insertion of content in the 

school curriculum is not a guarantee of quality learning. Therefore, we set out the objectives 

to show the relevance of the static of fluids in the learning of high school students (HS) and 

take into consideration their contribution both to the continuity of students' studies and to a 

better social participation. The fact of envisaging educational practices that may emerge from 

the reality experienced by students is making the learning meaningful for the students, 

respecting their previous knowledge, including their opinions and making the individual to 

have an active participation and not only a deposit of information that is not connected to their 

life experience. This brought us to the assumptions defended by Paulo Freire, which formed 

the theoretical basis of this dissertation. The methodology started off with a bibliographical 

review on the teaching of Physics in Brazil, followed by a deepening in the theoretical 

educational proposal of Paulo Freire and its presence in investigations and / or initiatives in 

the teaching of Sciences / Physics. Quantitative and qualitative analysis of ENEMs (2010 - 

2017) and UERJ qualification exam questions (2011 - 2018) together with the analysis of 

studies and research results have demonstrated the pertinence of the insertion and / or 

approach of the static of fluids for HS Physics. The author of this dissertation assumed the 

dual role of researcher and teacher, both in relation to the proposition of a sequence of 

education based on the Freirean presuppositions and in the implementation and analysis of the 

results with students from 2 classes of the 2nd year of High School in a public school of the 

state education of RJ, CIEP 306 Deputado David Quinderê, located in the county of São 

Gonçalo. The obtained results confirmed our initial perspective that the study of fluid statics 

is relevant, not only to assist the student in the development of competences for selector 

exams to higher education but also for a conscious social action faced to everyday situations. 

We clarify that the results of the educational practice with the students were used as subsidies 

for the improvement of the didactic sequence and its final version ends up as educational 

product of this dissertation. 

 

Key words: Statics of fluids. Paulo Freire. ENEM. UERJ. Didactic sequence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O atual ensino de Física ministrado nas escolas públicas e privadas no Brasil é, em 

sua maior parte, um ensino tradicional voltado para aulas expositivas, pouco atraentes e não 

muito motivadoras para os alunos do Ensino Médio. Isso se deve ao fato de que a prática 

docente se manteve rígida, não se adaptando às mudanças ocorridas no âmbito educacional.  

Desde o final da década de 50, vários projetos voltados para a melhoria do ensino de 

Física foram implantados no país, porém não obtiveram sucesso. Alguns, como o PSSC 

(Physical Science Study Committee), oriundo dos Estados Unidos, foram importados de 

outros países e, portanto, não estavam de acordo com a realidade política, social, econômica e 

educacional brasileira. Outros, como o Projeto de Ensino de Física (PEF), desenvolvido pelo 

grupo de docentes do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP), tiveram seu 

enfoque voltado para um material didático elaborado com intuito de atender às insatisfações 

dos alunos em relação ao ensino tradicional. O principal motivo para o insucesso desses 

projetos foi a superestimação do seu material didático, que priorizava a relação aluno – 

material por meio de práticas experimentais, desmerecendo o papel do professor no processo 

de ensino e aprendizagem (GASPAR, 2004). 

Com o avanço da ciência e da tecnologia, na década de 80, a sociedade passou a 

discutir e analisar, com um olhar mais crítico, os pontos negativos e positivos da relação entre 

essas duas categorias. As consequências dos impactos da ciência e da tecnologia sobre o 

planeta ganharam destaque no meio social e também no ensino de Ciências, que por sua vez 

sinalizava a necessidade de se promover uma mudança no sistema educacional (ROSA; 

ROSA, 2012). Embora a relação Ciência – Tecnologia – Sociedade tivesse se mostrado 

importante para a eficácia dos processos de ensino e de aprendizagem, a sua implantação no 

ensino de ciências, atualmente, ainda ocorre de maneira tímida, devido ao fato de que muitos 

professores desconhecem a sua existência.  

Desde a década de 90, a educação brasileira é regida pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) – Lei Nº 9.394/1996. A LDBEN sofreu influência de teorias 

educacionais de cunhos construtivista e sociointeracionista, baseadas, respectivamente, em 

Piaget e Vygotsky. Em relação ao Ensino Médio, essa Lei estabelece significativas mudanças, 

já que esse nível de ensino passa a ser entendido como etapa final da Educação Básica, cuja 

formação deverá possibilitar ao aluno exercer a sua cidadania, ingressar no mercado de 

trabalho e continuar os seus estudos (BRASIL, 1996). Assim, com o intuito de garantir que as 
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mudanças previstas na LDBEN fossem realmente implantadas, o MEC elaborou e divulgou 

documentos subsidiários, dentre os quais, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio – PCNEM (BRASIL, 2000a e 2000b) que visam transformar o ensino tradicional e 

propedêutico por outro baseado no desenvolvimento de competências e na abordagem 

interdisciplinar e contextualizada dos conteúdos. 

Os PCNEM não possuem caráter obrigatório, portanto, muitas escolas, tanto privadas 

como públicas, não seguem as suas recomendações e, ainda, interpretam o Ensino Médio 

somente como uma etapa necessária para garantir o acesso ao Ensino Superior.  

O perfil do aluno que ingressa no Ensino Médio também sofreu transformações. 

Antes da promulgação da LDBEN, a maioria dos jovens buscava ter êxito para alcançar o 

Ensino Superior. Atualmente, as escolas privadas concentram o público da classe média que 

possui auxílio financeiro da família, e não necessita trabalhar para se manter na escola. Nas 

escolas públicas estão concentrados os alunos pertencentes às classes menos favorecidas e que 

por muitas das vezes, necessitam conciliar o estudo com o trabalho para não evadir da escola. 

Diante de toda essa situação, se encontra o professor, que precisa adequar a sua 

prática pedagógica à necessidade educacional dos seus alunos. Em um mundo cada vez mais 

voltado para a rapidez das mudanças, que ocorrem devido ao avanço tecnológico, cabe ao 

professor buscar uma relação de colaboração com o seu aluno, fazendo com que o processo de 

ensino e aprendizagem tenha significado real para a vida e o cotidiano do mesmo. 

Como bem colocam Kawamura e Hosoume (2003), na exposição sobre como 

compreendem uma educação para a cidadania, o professor deve se conscientizar de que o 

objetivo último do Ensino Médio não é o sucesso dos alunos no vestibular, já que “[...] essa 

proposta era coerente com uma educação média restrita a apenas uma pequena parcela da 

população e com o ensino universitário como um ‘caminho natural’ para os concluintes do 

Ensino Médio [...] os tempos mudaram [...]” (p. 23). 

Todavia, efetivas mudanças na prática docente estão condicionadas aos processos de 

formação do professor. Nesse sentido, é necessário também que as universidades ofereçam 

uma formação adequada a essa tendência, formando profissionais que possam ser capazes de 

refletir sobre o mundo em que vivemos, relacionando a sua prática com a necessidade real dos 

seus alunos.  

Nas escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, o ensino de um modo geral, 

inclusive o de Física/Ciências, é baseado no currículo mínimo (CM). De acordo com a 

Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC-RJ), a proposição do CM “[...] visa estabelecer 

harmonia em uma rede de ensino múltipla e diversa, uma vez que propõe um ponto de partida 
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mínimo - que precisa ainda ser elaborado e preenchido em cada escola, por cada professor, 

com aquilo que lhe é específico, peculiar ou lhe for apropriado” (SEEDUC-RJ, 2012, p. 2). 

De uma maneira geral, a inserção de temas de Física Moderna e Contemporânea e a 

abordagem histórico-filosófica são apresentadas pela comissão de elaboração do CM – Física 

como justificativa para a eliminação de alguns conteúdos geralmente abordados no Ensino 

Médio.  

Na concepção da equipe elaboradora, composta por professores da rede estadual e 

coordenada por professores doutores de diversas Universidades do Rio de Janeiro, o CM - 

Física “[...] busca fornecer ao educando os meios para a progressão no trabalho, bem como 

em estudos posteriores e, fundamentalmente, visa assegurar-lhe a formação comum 

indispensável ao exercício da cidadania” (IBID). 

Não teríamos como obter as justificativas da equipe elaboradora do CM-Física para a 

retirada dos conteúdos relativos ao estudo dos fluidos, todavia, entendemos ser relevante 

investigar qual seria sua contribuição para a formação dos alunos do Ensino Médio, tanto no 

que diz respeito à continuidade dos estudos quanto para uma atuação social balizada por 

conhecimentos científicos. Para tanto, se colocam como perguntas de investigação as 

seguintes: Qual é a frequência e como são abordadas as questões relativas a esse conteúdo no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos exames de qualificação1 da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ)? Qual é a relevância desse conteúdo para compreensão e 

atuação consciente dos alunos frente a situações cotidianas? 

Muito embora o detalhamento das possíveis respostas a essas questões só tenha se 

concretizado por meio da investigação desta dissertação, cujos aspectos metodológicos serão 

mencionados mais adiante, nossa experiência como professor de Física já antecipava que a 

estática dos fluidos é um conteúdo presente nos dois exames mencionados no parágrafo 

anterior e necessário para a compreensão e intervenção, por exemplo, em questões 

socioambientais, como o recente acidente nas barragens de Fundão e Santarém da Mineradora 

Samarco, ocorrido em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, no ano de 2015 e em outras 

presentes no dia a dia da maioria da população, tais como: abastecimento, armazenamento e 

uso de água nas residências; tratamento de esgoto; artefatos presentes na cultura popular 

(balões de hélio e o combate a outros tipos de balões; a prática da natação no mar e em 

piscinas; instrumentos  e artefatos utilizados em prevenção a doenças e tratamento da saúde). 

                                                           
1 O Vestibular da UERJ é constituído de duas fases. A primeira fase, comum a todos os candidatos, refere-se a 

dois exames de qualificação, por meio, de duas provas com questões de múltipla escolha. A segunda fase é uma 

redação mais uma prova discursiva específica por área. 
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Sabemos que o Brasil passa por um momento político difícil e de indefinições para o 

Ensino Médio. Por um lado, temos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em processo 

de elaboração, por outro, a reforma do Ensino Médio, estabelecida, em 2016, por meio da 

Medida Provisória Nº 746, aprovada no início de 2017 pelo Senado Federal, sem a 

participação e anuência dos educadores, e sancionada recentemente pela presidência da 

república. Essa reforma é questionada por diversos especialistas em educação, sendo 

considerada como um retrocesso na formação dos estudantes. 

Para Daniel Cara – coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação – essa reforma do Ensino Médio: 

 

 

[...] é uma antirreforma no sentido de que ela acaba fazendo com que a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional [...] seja desconstituída naquilo que se 

refere ao Ensino Médio e à Educação Profissional. [...] estabelece uma bagunça e faz 

com que os estudantes sejam divididos entre aqueles que vão ter acesso a um ensino 

propedêutico e aqueles que vão ter acesso a um ensino técnico de baixa qualidade 

(2017). 

 

 

Ainda sobre essa reforma do Ensino Médio, Frigotto (2016) considera-a um 

retrocesso. Nas suas palavras: 

 

 

Uma reforma que retrocede ao obscurantismo de autores como Desttut de Tracy que 

defendia, ao final do século XIX, ser da própria natureza e, portanto, independente 

da vontade dos homens, a existência de uma escola rica em conhecimento, cultura, 

etc., para os que tinham tempo de estudar e se destinavam a dirigir no futuro e outra 

escola rápida, pragmática, para os que não tinham muito tempo para ficar na escola e 

se destinavam (por natureza) ao duro ofício do trabalho (p. 330). 

 

 

Não é possível prever neste momento os desdobramentos desta reforma, já que 

alguns Estados já se antecipam dizendo que sua implementação não será viável antes de 2020. 

Todavia, é a formação dos atuais e futuros alunos do Ensino Médio que está em jogo. 

Inicialmente a BNCC estava sendo analisada pela Comissão Bicameral do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) presidida pelo sociólogo Cesar Callegari. Porém, com a reforma 

do Ensino Médio, ambas se tornaram interligadas, originando críticas e desprestígio por parte 

do CNE, evidenciando que os problemas da reforma do Ensino Médio irão fazer parte da 

BNCC alterando o projeto inicial da base. Sobre essa questão, em recente carta renúncia ao 

cargo de presidente da Comissão Bicameral, Callegari (2018) considera que: 

 

 

[...] não é possível separar a discussão da BNCC da discussão da Lei nº 13405 que 

teve origem em Medida Provisória do Presidente da República e estabeleceu os 
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fundamentos do que chamam de ‘reforma do ensino médio’. Uma coisa está 

intrinsecamente ligada à outra. A própria Lei é clara ao estabelecer que é a BNCC 

que lhe dará ‘corpo e alma’. Problemas da Lei contaminam a BNCC. Problemas da 

Base incidirão sobre a Lei. 

A meu ver, a proposta de BNCC elaborada pelo MEC evidencia os problemas 

contidos na referida Lei, aprofunda-os e não os supera. Ela sublinha o defeito de 

origem: a separação do ensino médio do conjunto da educação básica na concepção 

de uma BNCC. Eu e outros conselheiros insistimos nessa crítica desde o início do 

processo. Eis que, materializando nossos piores temores, a proposta do MEC para o 

ensino médio não só destoa, mas contradiz em grande medida o que foi definido na 

BNCC das etapas educacionais anteriores e é radicalmente distinta do que vinha 

sendo cogitado nas versões primeiras. (CALLEGARI, 2018, s/p). 

 

 

Ainda segundo CALLEGARI (2018), a proposição inicial da BNCC visava à 

elevação da qualidade da educação brasileira, com o intuito de garantir aos estudantes os 

mesmos direitos de aprendizado. Todavia, em sua percepção atual os direitos podem estar 

sendo reduzidos por meio da implementação e agregação da reforma à BNCC, já que: 

 

 

[...]a nova Lei do ensino médio estabelece que esses direitos serão reduzidos e 

limitados ao que puder ser desenvolvido em, no máximo, 1800 horas. Ou seja: 

apenas ao que couber em cerca de 60% da atual carga horária das escolas. Pergunta-

se, então: o que vai ficar de fora? Quanto de língua portuguesa, de biologia, de 

filosofia, de matemática, química, história, geografia, física, arte, sociologia, língua 

estrangeira, educação física? Quantos conhecimentos serão excluídos do campo dos 

direitos e obrigações e abandonados no terreno das incertezas, dependendo de 

condições, em geral precárias, e das vontades por vezes poucas? E mais: uma Base 

reduzida pode levar ao estreitamento do escopo das avaliações e exames nacionais 

que já consolidaram um papel marcante no nosso sistema educacional. E então? 

Exames como o ENEM também serão reduzidos, a indicar que, agora, muito menos 

será garantido e exigido? Incapazes de oferecer educação de qualidade, baixam a 

régua, rebaixam o horizonte. Essa, a mensagem que se passa para a sociedade. 

(CALLEGARI, 2018, s/p). 

 

 

Além disso, a nova proposta acaba fazendo também uma redução dos conteúdos que 

deverão ser ensinados através de áreas do conhecimento. CALLEGARI (2018) mostra que 

não fica definido com exatidão o que deve ser ensinado dentro dessas áreas, exceto para as 

disciplinas de língua portuguesa e matemática. Segundo ele, isso pode acarretar numa 

formação acrítica e sem contextualização, contribuindo para a desqualificação dos alunos do 

Ensino Médio. Diversas entidades e especialistas denunciam a diluição das disciplinas nas 

áreas de conhecimento de Ciências da Natureza e Ciências humanas como um sério problema. 

Sobre essa questão Mortimer (2018) afirma: 

 
O que salta aos olhos na lei do Ensino Médio é a não obrigatoriedade de as escolas 

ofertarem todos os cinco itinerários formativos. Agora vem a BNCC e completa esse 

quadro legal estabelecendo que apenas os componentes Português e Matemática são 

obrigatórios. O grande problema da falta de professores no ensino médio, que toca 
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todas as regiões do País, principalmente nas áreas de física e química, evapora-se 

como num passe de mágica (s/p). 

 

  

Nesse sentido, o que depreendemos das críticas à BNCC é a evidência de que o MEC 

busca cada vez mais oferecer uma educação voltada para a formação de mão de obra fazendo 

com que a estrutura da Educação Básica contenha cada vez menos elementos que contribuam 

para processos de ensino e aprendizagem que contemplem a formação crítica correlacionada à 

realidade de mundo presente em cada segmento da sociedade, tendo em vista que, como já 

mencionado, o desaparecimento à menção das disciplinas, à exceção de língua portuguesa e 

matemática, impõe a diluição dos conteúdos a áreas de conhecimentos, sem o mínimo de 

clareza sobre o que deve ser garantido aos alunos pelas áreas de Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas (CALLEGARI, 2018), negando o pressuposto de “[...] que os direitos de 

aprendizagem devem expressar a capacidade do estudante de conhecer não só conteúdos, mas 

também de estabelecer relações e pensar sobre eles de forma crítica e criativa. Isso só é 

possível com referenciais teóricos e conceituais” (IBID). 

Outra questão que fica de fora da atual reforma do Ensino Médio, incide diretamente 

nas condições de funcionamento das escolas (principalmente nas das púbicas). Callegari 

(2018), afirma que a atual proposta da BNCC, vinculada à reforma, não apresenta soluções 

para esse problema que vem se arrastando e se intensificando ao longo dos anos na educação 

brasileira.  

Diante das fortes críticas sofridas, o governo federal recuou, sinalizando que irá 

alterar o texto polêmico que define a BNCC do Ensino Médio, de modo que tudo indica que 

terminaremos 2018 com muitas indefinições. 

Nesse sentido, no desenvolvimento desta dissertação optamos por não levar em 

consideração a reforma do Ensino Médio, entendendo que além de um retrocesso, ainda não 

há, por parte do Ministério da Educação (MEC), clareza na definição sobre como ocorrerá a 

sua consolidação na prática, particularmente no que se refere à Física. 

Assim, no Capítulo 2, há uma retomada do problema da investigação e um melhor 

detalhamento de seus objetivos que se entrelaçam coma apresentação de uma proposta para o 

estudo dos fluidos, na qual procuramos fortalecer o diálogo entre os conteúdos científicos e as 

questões cotidianas relativas a experiências vivenciais dos estudantes de maneira direta ou 

indireta. 

Um ensino que visa à aproximação com situações cotidianas não pode, por um lado, 

se furtar de metodologias que se fundamentam na problematização e contextualização dos 
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conhecimentos científicos e, por outro, nos remete a Paulo Freire, cujos pressupostos são 

tratados no Capítulo 3, já que se constituem no referencial teórico da investigação. 

O Capítulo 4 é dedicado às principais características metodológicas da investigação. 

Devido às questões da investigação, esclarecemos que adotamos os procedimentos e 

instrumentos previstos em uma pesquisa de métodos mistos, ou seja, “[...] uma abordagem 

que combina ou associa as formas qualitativa e quantitativa” (CRESWELL, 2010, p. 43), de 

modo que para a construção de resposta para a primeira questão – Qual é a frequência e como 

são abordadas as questões relativas a esse conteúdo no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) e nos exames de qualificação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)? 

– houve predominância da abordagem quantitativa, enquanto que para a segunda – Qual é a 

relevância desse conteúdo para compreensão e atuação consciente dos alunos frente a 

situações cotidianas? – recorremos à pesquisa qualitativa. 

Esclarecemos que em relação aos procedimentos metodológicos de cunho 

qualitativo, o autor desta dissertação assumiu a dupla função de professor e de pesquisador 

nos processos de ensino e de aprendizagem junto a alunos de 3 turmas do 2º ano do Ensino 

Médio e uma turma de Nova Educação de Jovens e Adultos (NEJA), de uma escola pública da 

rede estadual de ensino do RJ, em atividades curriculares na disciplina Física sob sua 

responsabilidade. 

O fato de estarmos analisando a viabilidade de inserção de um conteúdo de Física 

como ampliação ao estabelecido como currículo mínimo das escolas públicas do Estado do 

Rio de Janeiro justificou a nossa escolha por uma escola da rede pública estadual.  

Dentre as escolas que possibilitariam assumirmos a dupla função de professor e 

investigador, optamos pela escola CIEP 306 Deputado David Quinderê, situada no bairro 

Jardim Catarina (São Gonçalo – RJ).  

Os resultados são apresentados no Capítulo 5 e se subdividem na exposição das 

respostas construídas para as questões da investigação e no alcance dos objetivos propostos, 

de modo que aqueles alcançados na primeira parte formaram o alicerce para a elaboração da 

proposta para o estudo dos fluidos – produto educacional da dissertação –, bem como, para a 

prática docente nos processos de ensino e de aprendizagem junto aos alunos. 

Por fim, no Capítulo 6 é feito um resgate das principais questões que afloraram da 

pesquisa, na perspectiva do entrelaçamento das pretensões iniciais com os resultados 

alcançados.  
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2 O PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Como já mencionado na Introdução, o Ensino Médio no Brasil está passando por um 

momento turbulento que nos coloca a mercê de mudanças e indefinições projetadas pelo atual 

governo federal, devido à conjunção de duas medidas autoritárias – a reforma do Ensino 

Médio e a recente BNCC para esse nível de ensino. As proposições ditas como necessárias 

para a melhoria da qualidade do ensino têm sido fortemente repelidas por diversos educadores 

e entidades sociais, educacionais e científicas. 

Nesse sentido, independente de como essas duas propostas venham a se entrelaçar no 

currículo de Física do Ensino Médio, já que há uma dependência da reforma com o que será 

proposto na BNCC, entendemos que não há como se desconsiderar todas as discussões e 

resultados alcançados nas pesquisas em Educação em Ciências nas últimas décadas, nas quais 

é indiscutível que a aprendizagem dos conteúdos científicos deve servir aos alunos para além 

do tempo e espaço escolares. 

Desse modo, tomando como referência a ausência do estudo da estática dos fluidos 

no CM – Física do RJ, como questões balizadoras da nossa investigação são colocadas as 

seguintes: Qual a frequência e como são abordadas as questões relativas a esse conteúdo no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e nos exames de qualificação da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ)? Qual a relevância desse conteúdo para compreensão e 

atuação consciente dos alunos frente a situações cotidianas? 

Não desconhecemos que há críticas às provas do ENEM, particularmente no que se 

refere à forma como são apresentadas as questões. Em relação à área de Ciências da Natureza, 

Silveira (2013) constata que: 

 

 

Infelizmente o ENEM apresenta, de forma recorrente, graves problemas de 

formulação em diversas questões. Muitos desses problemas decorrem da ideologia 

da ‘contextualização a qualquer custo’, notória nos enunciados das questões. A 

tentativa de ‘sempre contextualizar’ não raro conduz a enunciados esdrúxulos, de 

fato completamente desconectados da realidade [...] (s/p). 

 

 

Ainda sobre a formulação das questões relativas ao ENEM, Silveira, Barbosa e Silva 

(2015) avaliam que os problemas: 

 
[...] variam desde a formulação de questões que já no seu comando apresentam um 

enunciado em contradição com o conhecimento físico (portanto impossíveis de 

serem respondidas por quem domine o tema), até questões que não apresentam 

resposta correta ou que apresentam mais de uma alternativa correta. A exacerbada 
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necessidade de contextualização das questões manifestada nas provas é uma das 

causas dos problemas encontrados (p. 1001-5). 

 

 

 Nesse sentido, vale esclarecer que as respostas à primeira questão de pesquisa não 

são, necessariamente, balizadoras para o alcance dos objetivos propostos, mais bem 

especificados adiante. Nossa intenção é demonstrar a necessidade de abordagem da estática 

dos fluidos no currículo de Física das escolas públicas do RJ como forma de minimizar as 

diferenças entre os conhecimentos ofertados aos alunos das escolas públicas estaduais do RJ e 

àqueles das escolas públicas federais ou do sistema privado de ensino. 

A simples inserção de um conteúdo científico no currículo não é garantia de sua 

aprendizagem pelos alunos. Desse modo, coloca-se também como objetivo a ser alcançado 

apresentar subsídios para a abordagem dos conteúdos de estática dos fluidos condizentes com 

os propósitos de uma formação dos estudantes para a vida, no sentido de saberem fazer uso 

desse conteúdo dentro e fora do contexto escolar. 

Em síntese, são objetivos da investigação os seguintes: 

Geral: Demonstrar a relevância do estudo da estática dos fluidos na formação dos 

alunos do Ensino Médio. 

Específico: Apresentar subsídios para a abordagem da estática dos fluidos que levem 

em conta a sua contribuição tanto para a continuidade dos estudos dos alunos quanto para uma 

melhor atuação social. 

Os resultados alcançados se constituíram nos pilares para a elaboração do produto da 

dissertação, sequência didática para o estudo da estática dos fluidos, na qual o diálogo na 

perspectiva da problematização das questões relacionadas ao cotidiano dos alunos do Ensino 

Médio das grandes cidades brasileiras com os conteúdos científicos é privilegiado. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 PAULO FREIRE E A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

 

Refletir sobre os conhecimentos científicos a serem ensinados no Ensino Médio para 

além do cumprimento de tópicos elencados no desenho curricular é refletir sobre como 

construir diálogos entre os conteúdos escolares e as questões presentes em situações afins às 

experiências vivenciais dos alunos. Em outras palavras, é refletir sobre a problematização e 

contextualização dos conteúdos escolares; é refletir sobre questões/situações que emergem da 

realidade e cuja leitura pode e deve ser realizada com a contribuição dos conhecimentos 

científicos a partir do saber vivencial dos estudantes. 

Esse olhar sobre os conteúdos escolares nos remete a Paulo Freire, já que este 

educador nos alerta sobre os ensinamentos da prática. Para ele, 

 

 

Não podemos duvidar de que a nossa prática nos ensina. Não podemos duvidar de 

que conhecemos muitas coisas por causa de nossa prática. [...] desde muito pequenos 

aprendemos a entender o mundo que nos rodeia. Por isso, antes mesmo de aprender 

a ler e escrever palavras e frases, já estamos ‘lendo’, bem ou mal, o mundo que nos 

cerca. Mas esse conhecimento que ganhamos de nossa prática não basta. Precisamos 

ir além dele. Precisamos conhecer melhor as coisas que já conhecemos e conhecer 

outras que ainda não conhecemos (FREIRE, 2000, p. 71). 

 

 

Como os objetivos e o produto da investigação estão relacionados à elaboração e 

apresentação de uma sequência didática sobre a estática dos fluidos como forma de 

aprimoramento da leitura da realidade pelos alunos do Ensino Médio, entendemos que, como 

referencial teórico, os pressupostos freireanos são de grande valia para desenvolver o 

trabalho, atingir metas e elaborar o produto. 

Na construção desse referencial teórico, o estudo sobre as obras de Paulo Freire e as 

investigações que aproximam os ideais desse autor com o ensino de Física se constituíram no 

seu cerne. Para tanto, o ponto de partida foi a reflexão e a ação docente sobre o ensino de 

Física, que na perspectiva freireana devem ser balizadas pela compreensão de que: “Saber 

ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção” (FREIRE, 2001, p. 25) e, sendo assim, o professor deve se conscientizar 

que: “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2001, 

p. 25). Sobre essa questão, Freire, sem descartar as diferenças que há entre professor e aluno, 

coloca a necessidade do professor compreender que “[...] quem forma se forma e re-forma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado (FREIRE, 2001, p. 25). 
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Nesse sentido, Freire (2001) ressalta que a ação do professor deve ter a 

intencionalidade de ajudar e de incentivar os alunos a desenvolverem o senso crítico. Para 

tanto, faz-se necessário um ensino que permita ao educador desafiar os educandos, visando 

um aprendizado com significado, e que permita também um ensino que relacione o conteúdo 

a ser ensinado com fatos e acontecimentos presentes em seu país, sua cidade, seu bairro ou 

sua comunidade.  

É indispensável que os processos de ensino e de aprendizagem ocorram com respeito 

e reconhecimento aos conhecimentos prévios dos alunos. Para isso, o professor deve procurar 

conhecer a realidade social em que os seus alunos estão inseridos, bem como os principais 

fatos que acontecem no cotidiano dos mesmos. Esse conhecimento fornecerá ferramentas 

oportunas à prática docente, já que viabilizará a correlação entre os conteúdos programáticos 

e a vivência dos alunos, tornando o ato de ensinar e de aprender mais prazeroso e interessante. 

Mais que respeito e reconhecimento, Freire sugere que os saberes decorrentes das vivências 

experienciais dos alunos devem ser questionados. Na sua percepção, o professor tem o dever 

de, ao respeitar os saberes que os alunos trazem para a escola, discutir com eles “[...] a razão 

de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos [...] discutir [...] a 

realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina [...]” (FREIRE, 

2001, p. 33). 

É de suma importância que os processos de ensino e aprendizagem possam ser 

concebidos de forma a incentivar no aprendiz o espírito de aventura, no qual o aprendizado 

possa se efetivar por meio da motivação pela descoberta. Segundo Freire, o ensino pautado na 

memorização não pode ser utilizado em detrimento daquele que se dá valorizando a 

curiosidade do aluno.  A título de exemplo, Freire menciona que: “O educador que, ensinando 

geografia, ‘castra’ a curiosidade do educando em nome da eficácia da memorização mecânica 

do ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se” 

(FREIRE, 2001, p. 63). 

Também no Ensino de Física a curiosidade não deve ser abortada do processo de 

aprendizagem. A valorização da curiosidade nos processos de ensino e de aprendizagem deve 

favorecer o que Freire considera como superação da curiosidade ingênua que “[...] sem deixar 

de ser curiosidade, pelo contrário, continuando as ser curiosidade, se criticiza [...] tornando-se 

[...] curiosidade epistemológica” (FREIRE, 2001, p. 34). 

 

[...] a curiosidade ingênua que, ‘desarmada’, está associada ao saber comum, é a 

mesma curiosidade que, criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais 
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metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. 

Muda de qualidade, mas não de essência (FREIRE, 2001, p. 34 -35). 

 

 

 Na perspectiva freireana, criatividade e curiosidade se entrelaçam. No seu dizer, não 

há “[...] criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente 

impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” 

(FREIRE, 2001, p. 35) e, sendo assim, “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o 

educando no desempenho de destrezas” (FREIRE, 2001, p.15). 

De acordo com Freire, uma questão imprescindível a ser levada em conta no 

processo educativo é a tomada de consciência sobre o inacabamento do ser. É ela que nos 

diferencia dos outros animais. 

 

 

É na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como 

processo permanente. Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que 

se reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e homens 

educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou a educabilidade 

(FREIRE, 2001, p. 64). 

 

 

Sobre o inacabamento do ser na ótica freireana, Assumpção (2009, s/p) explica que:  

 

[...] a educação é consequência da nossa incompletude e inacabamento enquanto ser 

humano, e da consciência que temos dessa nossa condição. Tendo essa 

compreensão, os sujeitos devem aguçar a sua capacidade de estranhamento, que 

ocorre por meio do desenvolvimento da consciência crítica ao longo do processo 

histórico [...]. 

 

 

A autoridade e a ética do professor são outras duas questões que Freire aborda como 

saberes necessários à prática educativa coerente com o reconhecimento da inconclusão ou 

inacabamento do ser. O professor deve ter muito cuidado com a sua ética durante o exercício 

da sua autoridade em sala de aula. O mesmo não pode ser autoritário ao exercer a sua 

autoridade, muito pelo contrário, deve demonstrar respeito à opinião dos alunos, se 

posicionando aberto ao diálogo, a indagações e a possíveis críticas oriundas dos aprendizes. A 

ética enquanto premissa na prática educativa contribui para que o aprendizado aconteça 

colaborativamente, diferenciando-se, assim, do processo educativo de cunho neoliberal2 tanto 

criticado por Freire. De acordo com suas palavras, 

 

 

                                                           
2 Doutrina, desenvolvida da década de 1970, que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à 

intervenção estatal sobre a economia, só devendo esta ocorrer em setor imprescindíveis e ainda assim em um 

grau mínimo. Nessa perspectiva, a educação se desvincula do campo social e político e passa a funcionar à 

semelhança do mercado.  
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O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 

inquietude, a sua linguagem [...] ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que 

‘ele se ponha em seu lugar’ [...] tanto quanto o professor que se exime do 

cumprimento de seu dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à 

experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente 

éticos de nossa existência (FREIRE, 2001, p. 66).  

 

 

Nesse sentido, a sala de aula é compreendida como um ambiente de convívio e de 

aprendizado mútuo, no qual, é essencial a percepção do educador sobre a sua responsabilidade 

perante os alunos dentro desse espaço. Há de se convir que o professor deixa marcas 

profundas, positivas ou negativas, em seus alunos e, em face disso, Freire, recomenda que o 

professor deve atentar para o juízo que os alunos possam fazer dele e/ou de suas ações, 

levando em conta a suma importância de um “julgamento” positivo por parte dos alunos. Isso 

se dá por meio de um bom exemplo e pelo engajamento do professor na prática do exercício 

dos seus direitos e deveres e na defesa dos direitos dos alunos, mostrando-lhes a necessidade 

de cumprirem com suas obrigações. Vale ressaltar o pensamento de Freire acerca do juízo 

realizado pelos alunos: “[...] nenhum professor ou professora escapa ao juízo que dele ou dela 

fazem os alunos. E o pior talvez dos juízos é o que se expressa na ‘falta’ de juízo. O pior juízo 

é o que considera o professor uma ausência na sala” (FREIRE, 2001, p.73). 

Embora toda a prática educativa resulte num processo de avaliação, temos que estar 

atentos, principalmente no que tange ao Ensino de Física, à perspectiva de realizar avaliações 

de forma colaborativa, ou seja, encontrar meios que possibilitem ao professor e ao aluno 

participarem juntos da elaboração, construção e aplicação das avaliações. Isso permite que 

esse processo ocorra de forma democrática, valorizando também a produção do aluno e 

mostrando-lhe que o seu trabalho não foi depreciado pelo professor. Para Freire, o processo 

avaliativo acontece cada vez mais de forma impositiva, onde o professor, detentor de todo o 

conhecimento, determina como o seu aluno será avaliado e este acaba tendo que se submeter 

ao processo, aceitando a situação como se fosse a única disponível e concebendo também um 

papel totalmente passivo durante o processo avaliativo. Freire aponta que: “Os sistemas de 

avaliação pedagógica de alunos e de professores vêm se assumindo cada vez mais como 

discursos verticais, de cima para baixo, mas insistindo em passar por democráticos” 

(FREIRE, 2001, p. 130-131).  

Com base nesse pensamento, devemos atentar para esse fato, procurando encontrar 

novas maneiras para tornar o processo de avaliação mais democrático e participativo, no qual 

o aluno possa estar envolvido e recebendo o mérito pelo seu desenvolvimento. É necessário 
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ter muito cuidado para não fazer com que a prática docente se torne impositiva disfarçando-se 

de democrática.   

Saber respeitar as diferenças entre os alunos, também é um fator de suma 

importância não só para o processo avaliativo, mas para todo o processo pedagógico 

necessário à formação do indivíduo. A prática pedagógica que busca a libertação do oprimido, 

ou seja, do aluno, não pode acontecer sem o devido respeito e acolhimento por parte do 

educador com relação aos seus educandos. Ao contrário disso, a prática pedagógica que 

ocorre por meio da discriminação e da desvalorização das diferenças, é tida como vertical, 

aplicada de cima para baixo, acarretando em um resultado nada favorável ao que se espera 

alcançar. Saber respeitar e acolher as diferenças proporciona, segundo Freire, o saber ouvir de 

ambas as partes envolvidas.  

 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a escuta não se pode 

dar. Se discrimino o menino ou menina pobre, a menina ou o menino negro, o 

menino índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a camponesa, a operária, não 

posso evidentemente escutá-las e se não as escuto, não posso falar com eles, mas a 

eles, de cima para baixo. Sobretudo, me proíbo entende-los (FREIRE, 2001, p. 136).  

 

 

A educação predominante nas escolas brasileiras, tanto da rede pública quanto da 

privada, ainda se baseia fortemente na relação opressor - oprimido. Isso se deve ao fato de que 

a mesma relação se encontra presente em praticamente todos os segmentos da nossa 

sociedade. De acordo com o ponto de vista de Paulo Freire (2016), o opressor busca garantir 

meios para perpetuar a sua soberania, dando continuidade à sua opressão e “desumanizando” 

aqueles que se encontram à margem da sociedade. O oprimido, por sua vez, se vê encurralado 

num beco sem saída, onde acaba virando refém da prática opressora que não o deixa perceber 

a realidade que o cerca, ou seja, ele não consegue enxergar que está na condição de oprimido. 

Sendo assim, fica muito difícil para aquele que está sendo oprimido, buscar meios para obter a 

sua liberdade. Essa relação é tão cruel e perversa que faz com que o opressor acabe se fazendo 

presente no próprio oprimido, quando o mesmo procura alguma maneira de se libertar dessa 

condição. Freire chama isso de “aderência” ao opressor.  

Muitos oprimidos veem no opressor o modelo ideal de homem e acabam buscando a 

sua liberdade através de meios oriundos do opressor, meios que não são realmente 

libertadores, que estão imersos numa falsa realidade induzindo-os à realização de práticas 

semelhantes ao do seu opressor na busca pela libertação. Com isso, as práticas opressoras vão 

se tornando cada vez mais fortes e mais duras como Freire ilustra em um de seus exemplos: 
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Raros são os camponeses que, ao serem “promovidos” a capatazes, não se tornam 

mais duros opressores de seus antigos companheiros do que o patrão mesmo. Poder-

se-á dizer – e com razão – que isto se deve ao fato de que a situação concreta, 

vigente, de opressão, não foi transformada. E que, nesta hipótese, o capataz, para 

assegurar seu posto, tem de encarnar, com mais dureza ainda, a dureza do patrão 

(FREIRE, 2016, p. 67). 

 

 

Segundo Freire, a prática opressora funciona como um mecanismo que absorve os 

que estão inseridos nela, de maneira que os oprimidos acabam por se acostumar e, também, se 

adaptar a essa situação, tornando-se parte integrante desse movimento. Freire denomina esse 

processo de força de imersão das consciências, constatando ser este um dos problemas mais 

graves que se fazem frente à libertação, já “[...] que a realidade opressora, ao constituir-se 

como um quase mecanismo de absorção dos que nela se encontram, funciona como uma força 

de imersão das consciências” (FREIRE, 2016, p. 74).  

Freire (2016) alerta que buscar e alcançar a verdadeira libertação, livre das práticas 

opressoras, não é tarefa fácil para ser realizada pelo oprimido, e sendo assim, há a necessidade 

de reflexão juntamente com uma ação transformadora do mundo. Para tanto, isto deve ser 

realizado pelos homens e mulheres que buscam superar verdadeiramente a condição de 

oprimidos. Para que haja a emersão desse meio opressor e alcance da verdadeira libertação, 

essa superação demanda como ponto de partida um olhar totalmente crítico sobre a prática 

opressora. Contudo, deve-se atentar para o fato de que a libertação dos oprimidos é uma 

libertação de homens e mulheres e não de “coisas”, visto que a falsa libertação dos opressores 

é uma libertação que acaba tirando a humanidade dos homens.  

A relação opressor-oprimido infelizmente se faz presente também na educação 

brasileira, se faz presente nas escolas por intermédio da relação educador-educando. Muitos 

professores e educadores acabam vendo o aluno como um depósito ou recipiente que deve ser 

preenchido com informações e conhecimento. Nessa perspectiva, o professor passa a ter um 

papel ativo no processo de ensino e de aprendizagem, enquanto ao aluno é delegado um papel 

passivo, o papel de mero espectador que vivencia uma realidade estática, sem vida. O 

professor se vê como detentor do conhecimento que deve ser transferido ao seu aluno. Com 

isso, procura “depositar” conhecimento na mente dos educandos que são vistos como meros 

receptores de informação. Nessa forma de percepção, o professor é o ser que sabe, enquanto o 

seu aluno é o ser que não sabe e que precisa ser preenchido com conteúdo escolar, cujo 

processo educativo se reduz ao ato de “depositar” conhecimento na mente aberta de seus 

alunos. Freire critica e se opõe a essa forma de educação, denominando-a de educação 

“bancária”. Em sua crítica, Freire (2016) coloca que:  
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Em lugar de comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção ‘bancária’ da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los (p. 104-105). 

 

 

Na educação “bancária” o professor narra os conteúdos enquanto os alunos os 

depositam em suas mentes. É uma narrativa que não faz nenhuma conexão com a realidade do 

educando ou do meio em que ele vive, portanto, o aprendizado não acontece com significado 

e, também, não possui nenhum sentido para o aluno. O professor, por sua vez, espera que seu 

aprendiz receba isso pacientemente e com disciplina. Geralmente, um comportamento 

diferente dos alunos é compreendido como indisciplina e não com a desmotivação à 

aprendizagem de algo que está sendo narrado, porém, distante e sem significado para suas 

vidas.  

Grande parcela dos alunos não consegue se enxergar na situação de oprimido e, ao 

mesmo tempo, os próprios professores também não se percebem na condição de opressor, 

fazendo com que a relação entre opressor e oprimido se fortaleça cada vez mais nas salas de 

aula. Essa realidade proporciona um grande entrave no processo de libertação tanto do 

opressor quanto do oprimido, uma vez que nenhum dos dois se vê na condição em que se 

encontra. Existe, também na educação, uma falsa generosidade do opressor em relação ao 

oprimido, uma vez que a maioria dos professores adquire uma imagem maternal ou paternal 

para com os seus alunos. Embora, na maioria das vezes, essa imagem seja adquirida de forma 

imparcial já que a relação entre opressor e oprimido não é percebida por ambas as partes 

envolvidas, os alunos vão cada vez mais se adaptando e se conformando com a condição de 

oprimido, como mostra Freire (2016) ao afirmar que: “Quanto mais se lhes imponha 

passividade, tanto mais ingenuamente, em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao 

mundo, à realidade parcializada nos depósitos recebidos” (p. 107). 

A superação da educação “bancária”, aquela que visa atender aos interesses de uma 

política totalmente dominadora e opressora, está condicionada a uma nova forma de se 

conceber a educação e, consequentemente, todo o processo de ensino e aprendizagem. É 

necessária a existência de uma prática pedagógica voltada para uma educação 

verdadeiramente libertadora. De acordo com os pressupostos freireanos, essa educação 

libertadora torna-se possível por meio de um processo em que o homem possa desenvolver 

seu senso crítico, o qual proporcionará ao oprimido uma nova concepção de mundo. Para 

tanto, o educador deverá colocar diante de seus educandos uma prática pedagógica que 
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incentive o pensamento crítico capaz de compreender a realidade do mundo e transformá-lo 

também. Esse fato é fortemente corroborado por Freire, ao expressar que:  

 

 

Assim é que, enquanto a prática bancária, como enfatizamos, implica uma espécie 

de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, a educação problematizadora, 

de caráter autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da 

realidade. A primeira pretende manter a imersão; a segunda, pelo contrário, busca a 

emersão das consciências de que resulte sua inserção crítica na realidade (FREIRE, 

2016, p. 122).  

 

 

A educação problematizadora, de acordo com Freire (2016), é a que deve ser 

colocada diante dos alunos para que exista uma verdadeira libertação e a ação transformadora 

do mundo. É por meio dela que poderá ocorrer o rompimento com a relação tradicional 

educador-educando ou educando-educador, oportunizando que os dois possam coexistir 

mutuamente atuando em parceria para uma melhor compreensão da realidade que os cerca, 

superando a falsa generosidade e realidade imposta pela educação opressora.  

A educação realizada por meio do diálogo também é de suma importância para que 

ocorra o processo da verdadeira libertação defendida por Freire. Por intermédio do diálogo é 

que surgirão valores necessários para a superação e rompimento da opressão. Valores como o 

amor, o respeito, a confiança e a humildade produzem uma relação de confiança que jamais 

poderá ser vista ou presenciada numa relação de caráter opressor. A essa educação, que tem 

como uma de suas bases o diálogo, Freire (2016) denominou de educação dialógica, 

afirmando que: 

 

 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma 

relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia. 

Seria uma contradição se, amoroso, humilde, e cheio de fé, o diálogo não provocasse 

este clima de confiança entre seus sujeitos. Por isto inexiste esta confiança na 

antidialogicidade da concepção ‘bancária’ da educação (FREIRE, 2016, p. 139).  

 

 

O diálogo, na concepção “bancária”, ocorre também como instrumento para 

corroborar a dominação do opressor sobre o oprimido, visto que não busca a libertação, mas a 

dominação. Freire (2016) defende que o processo do diálogo ocorra de forma transformadora 

e libertadora, buscando uma transformação da realidade e do mundo ao redor do oprimido, 

mostrando-lhe a verdadeira intenção dominadora do opressor. De acordo com essa visão, o 

diálogo deve também ocorrer de forma colaborativa, em parceria, para que se possa 

desconstruir a realidade opressora.  
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Na educação, o diálogo acontece antes mesmo do educador se encontrar com os seus 

educandos, ou seja, é um processo que se inicia antes das atividades em sala de aula, um 

processo que começa com a escolha do conteúdo programático. No olhar “bancário” da 

educação, o diálogo ocorre de forma similar ao que foi mencionado anteriormente, busca 

fortalecer a opressão, mesmo que de forma não intencional. Nessa visão, o professor, segundo 

Freire (2016), escolhe os conteúdos buscando apenas o cumprimento da meta anual, ou seja, 

não possui nenhuma preocupação em relação à forma de como esses conteúdos irão mudar a 

realidade e o pensamento acerca do mundo visto pelos seus alunos. Consoante com as ideias 

defendidas por Freire (2016), a escolha do conteúdo programático deve ser feita, tendo como 

base a forma como esse conteúdo irá dialogar com os educandos, não podendo ser algo que 

consistirá em imposição ou doação, mas algo que será construído juntamente com alunos, 

criando novas visões sobre o mundo.  

A busca pela escolha dos conteúdos programáticos deve se basear na investigação do 

mundo e da realidade em que o povo/aluno está inserido, possibilitando o planejamento que 

permita o surgimento do verdadeiro diálogo libertador que está de acordo com a prática da 

educação problematizadora defendida aqui. Essa realidade (mundo) em que o povo/aluno está 

inserido é definida, por Freire, como universo temático ou conjunto de temas geradores. Dito 

de outra forma, Linhares (2008) explica que na perspectiva freireana: 

 

 

[...] uma educação popular e verdadeiramente libertadora, se constrói a partir de uma 

educação problematizadora, alicerçada em perguntas provocadoras de novas 

respostas, no diálogo crítico, libertador, na tomada de consciência de sua condição 

existencial. Tal investigação Freire chamou de ‘universo temático’, um conjunto de 

'temas geradores’ sobre os níveis de percepção da realidade do oprimido e de sua 

visão de mundo sobre as relações homens-mundo e homens-homens para uma 

posterior discussão de criação e recriação (p. 10142). 

 

 

Auler, Fenalti e Dalmolin (2007) explicam que os temas geradores [...] são resultados 

de uma investigação/redução temática, um processo constituído de cinco etapas: 

 

 

1ª) levantamento preliminar: faz-se um levantamento das condições da localidade, 

onde, através de fontes secundárias e conversas informais com os indivíduos, 

realiza-se a ‘primeira aproximação’ e uma recolha de dados; 2ª) análise das 

situações e escolha das codificações: faz-se a escolha de situações que encerram as 

contradições vividas e a preparação de suas codificações que serão apresentadas na 

etapa seguinte; 3ª) diálogos descodificadores: Os investigadores voltam ao local para 

os diálogos descodificadores, sendo que, nesse processo, obtém-se os temas 

geradores; 4ª) redução temática: consiste na elaboração do programa a ser 

desenvolvido na 5ª etapa. A partir do trabalho de uma equipe interdisciplinar, 

identifica-se e seleciona-se qual “conhecimento universal” é necessário para a 
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compreensão dos temas identificados na etapa anterior; 5ª) trabalho em sala de aula: 

somente após as quatro etapas anteriores, com o programa estabelecido e o material 

didático preparado, que ocorre o trabalho de sala de aula (s/p). 

 

 

Ainda em relação ao conteúdo programático, vale reafirmar que o professor não pode 

se colocar como um desconhecedor da realidade na qual os alunos estão inseridos. A sua 

experiência vivencial no contexto em que se dará a prática educativa e/ou uma coleta prévia 

de informações devem lhe permitir, como coloca Freire (2016), que “[...] a sua dialogicidade 

comece, não quando o educador-educando se encontra com os educando-educadores, mas 

antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes” (p. 142). 

O ser humano, ao contrário de outros seres inacabados, é um ser dotado de 

consciência e, portanto, é capaz de perceber os desafios provocados pelo mundo que o cerca, 

enxergando ou não os limites impostos pela realidade do meio em que está inserido. Sendo 

assim, o educador possui uma enorme responsabilidade ao escolher o conteúdo que melhor irá 

dialogar com seu aluno, pois é por meio deste que o educando passará a ter um olhar crítico 

que o permitirá interagir com o seu universo temático, buscando enxergar os limites impostos 

pelo mesmo.  

Uma vez consciente desses limites, o ser humano se encontra diante do que Freire 

(2016) chama de “situações – limite”, que mostram até onde se pode chegar dentro do 

universo temático. A libertação começa a ocorrer quando o indivíduo busca mecanismos que 

visam possibilitar a superação dessas situações, que deve ser feita modificando a realidade do 

mundo através de ações, também denominadas por Freire (2016), de “atos – limite”. Quando a 

verdadeira prática libertadora não ocorre, o indivíduo não tem o seu senso crítico devidamente 

estimulado, não sendo capaz de perceber e de enxergar as “situações – limite”, ou passando a 

visualizá-las como algo intransponível ou que a sua superação não resultará em mudanças 

significativas. Analogamente, esse fato pode ocorrer no meio educacional quando o educador 

faz uso da educação “bancária” mencionada anteriormente. Diante disso, é importantíssimo 

que o educador consiga dialogar com seus alunos por intermédio dos conteúdos 

programáticos, fazendo com que os mesmos sejam capazes de vislumbrar as “situações – 

limite” como um desafio que carece ser vencido através dos “atos – limite” para que se possa 

alcançar a superação da condição de oprimidos. 

Freire (2016) alerta para o fato de que o ser humano é reflexivo e no processo de 

reflexão surgem oposições de pensamentos. Portanto, é de se esperar que enquanto por um 

lado a educação libertadora possibilite aos indivíduos superarem a sua condição de oprimidos 

através dos “atos – limite”, por outro, vão existir também indivíduos que podem não ser 
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alcançados pela mesma, não buscando a superação da sua condição, mas adaptando-se a ela, 

se conformando e estacionando nessa realidade de opressão. 

Ao fazer uma análise da escola do século XXI a partir de uma releitura de Paulo 

Freire, Gadotti (2007) nos lembra de que a sociedade atual é de “múltiplas oportunidades de 

aprendizagem”, “uma sociedade aprendente”. Essa multiplicidade de aprendizagens traz 

consequências enormes para a escola, para o professor e para a educação de um modo geral. 

Em relação ao professor, o autor alerta que: 

 

 

Nesse contexto de impregnação da informação, o professor é muito mais um 

mediador do conhecimento, um problematizador. O aluno precisa construir e 

reconstruir o conhecimento a partir do que faz. Para isso, o professor também 

precisa ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o 

quefazer dos seus alunos. Ele deixará de ser um lecionador para ser um organizador 

do conhecimento e da aprendizagem. Poderíamos dizer que o professor se tornou um 

aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador, e, sobretudo, um 

organizador da aprendizagem (IBID, s/p). 

 

 

Gadotti, por conseguinte, explica que na perspectiva freireana mais importante do 

que saber muitas coisas para ensinar é saber como nós professores devemos ser no processo 

de ensino, levando em consideração que: 

 

 

O aluno só aprenderá quando tiver um projeto de vida e sentir prazer no que está 

aprendendo. O aluno quer saber, mas nem sempre quer aprender o que lhe é 

ensinado. Devemos aprender com a rebeldia do aluno, que é um sinal de sua 

vitalidade, um sinal de sua inteligência e de seu desejo de aprender (IBID). 

 

3.2 PAULO FREIRE E O ENSINO DE FÍSICA 

 

Ensinar Física nas escolas brasileiras é, de certa maneira, uma árdua tarefa, pois o 

cenário em que acontece o processo de ensino e de aprendizagem, na maioria das vezes, vem 

se mostrando desfavorável e inadequado para que os alunos consigam, efetivamente, 

compreender os conceitos necessários para o sucesso da sua vida estudantil. 

A disciplina de Física, ao longo dos tempos, tem sido rotulada como difícil e 

incompreensível por parte dos alunos, que acabam construindo um verdadeiro obstáculo para 

o seu aprendizado, fazendo com que o trabalho do professor ao ensinar Física, fique muito 

complexo. Isso vem acontecendo devido a vários fatores presentes no ambiente escolar como 

o social, o econômico, o político, o familiar, entre outros. Porém, um dos grandes fatores 

responsáveis por esse rótulo negativo no ensino de Física é a maneira como os professores 
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têm planejado e ministrado as suas aulas. Atualmente, a prática educativa e pedagógica, 

voltada ao ensinar física, é realizada, geralmente, sem relacionar os conteúdos com o contexto 

vivencial, acarretando aos processos de ensino e de aprendizagem uma ausência de sentido e 

significado para a vida do educando. 

Essa prática tem seus fundamentos na concepção propedêutica, segundo a qual, nas 

palavras de Auler (2007): 

 

 

Ensinar [...] é transmitir algo pronto, uma verdade absoluta que está fora do 

aprendiz. Primeiro o professor transmite e o aluno assimila, para depois [...] ser 

utilizado. Primeiro vem a teoria, depois a prática (a vivência, a vida vivida). A 

vivência, normalmente jogada para um horizonte que ultrapassa o espaço-tempo de 

escola. Com isto, há uma desvinculação entre a sala de aula e a realidade social, 

entre o ‘mundo da escola’ e o ‘mundo da vida’ (p. 171). 

 

 

Essa forma de realização do ensino tem sido fortemente questionada por estar em 

contraposição às atuais recomendações decorrentes das investigações em Educação em 

Ciências, bem como daquelas veiculadas nos documentos oficiais voltados para mudanças no 

ensino de Física na Educação Básica, como por exemplo, o texto do guia de livros didáticos - 

Física, do Programa Nacional do Livro Didático - PNLD (BRASIL/MEC, 2017), que ao tratar de 

elementos que têm sido considerados fundamentais na organização de uma proposta de ensino 

de Física, salienta que hoje é “[...] indefensável, na educação básica, o desenvolvimento de 

um ensino de Física organizado exclusivamente a partir de seu formalismo” (p. 10) e relembra 

que a abordagem contextualizada, para além de exemplificações, tem sido largamente 

recomendada e identificada “[...] como um recurso didático para problematizar a realidade 

vivida pelos estudantes, extraí-la do seu contexto e projetá-la para análise” (IBID). 

Nesse sentido, enquanto princípio norteador para efetivas mudanças no ensino de 

Física, a contextualização não é uma proposição recente, como resgatam Auler, Dalmolin e 

Fenalti (2007),  

 

 

Desde a década de 70, do século passado, tem sido feitos esforços que buscam 

balizar a Educação em Ciências em pressupostos do educador Paulo Freire [...]. 

Estes têm sido pautados numa perspectiva curricular cuja lógica de organização é 

estruturada com base em temas, a partir dos quais são selecionados os conteúdos de 

ensino das disciplinas, sendo a conceituação científica da programação subordinada 

ao tema (p. 67). 

 

 

A concepção propedêutica não condiz com a proposta freireana para a educação. 

Freire (2016) denomina essa prática tradicional de concepção bancária da educação, na qual o 
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aluno é visto como um depósito ou recipiente vazio que precisa ser preenchido. O professor, 

por sua vez, é o responsável por preencher o seu aluno com o conhecimento que precisa ser 

aprendido. Tal prática ocorre como um monólogo onde somente o professor, detentor do 

saber, participa ativamente do processo.  

Paulo Freire (2016), ao criticar a abordagem tradicional, defende que o processo de 

ensino e de aprendizagem deve acontecer com participação mútua entre educador e educando, 

relacionando os conteúdos a serem ministrados com a realidade vivida pelos alunos. Sendo 

assim, o ensino de Física/Ciências deve seguir essa linha de raciocínio para que possa 

acontecer sem obstáculos e favorecer a obtenção de resultados efetivos nos processos de 

ensino e de aprendizagem.  

A concepção de ensino defendida por Paulo Freire, como já abordamos 

anteriormente, é, por ele, denominada de educação problematizadora, a qual visa proporcionar 

ao aluno perceber a sua condição de oprimido e superá-la. O professor é o mediador que irá 

auxiliar nesse processo, sempre buscando meios para conseguir relacionar o contexto do 

ensino com o das experiências de vida do seu aluno para que ele (aluno) possa também 

desenvolver o seu senso crítico, e ser capaz de pensar e agir o mundo por intermédio da sua 

aprendizagem. De acordo com Delizoicov (1983), 

 

 

A educação problematizadora é realizada pelo professor com o aluno, e se contrapõe 

à educação que Paulo Freire chama de ‘educação bancária’, realizada pelo professor 

sobre o aluno. Para a prática daquela educação é necessário considerar o educando 

como sujeito da ação educativa, e não como objeto passivo desta, o que implica que 

a sua participação no processo deve ocorrer em todos os níveis, inclusive na 

definição conjunta do conteúdo programático (DELIZOICOV, 1983, p. 85). 

 

 

Para Freire (2016), o processo de ensino e aprendizagem começa a acontecer antes 

da ministração das aulas nas salas das escolas. O seu início se dá no momento em que o 

professor começa a planejar os conteúdos que deverão ser ensinados. Sendo assim, o educador 

deve buscar a melhor forma de relacionar tais conteúdos com a realidade em que o seu aluno 

está inserido. Dessa forma, buscando sempre uma melhor proposta que se adapte à realidade 

escolar, é que o ensino de Física deve ser pensado e planejado, devendo o aluno ser partícipe 

em todas as etapas do processo. 

Delizoicov (1983), de modo semelhante ao exposto por Auler, Fenalti e Dalmolin 

(2007), já delineava que a educação problematizadora, proposta por Paulo Freire, pode ser 

realizada em 5 etapas. As quatro primeiras etapas acontecem dentro de um processo que 

Freire chama de investigação temática, que servirá de referência para que se possam construir 
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os chamados temas geradores e, a partir deles, realizar a escolha dos conteúdos 

programáticos. 

A primeira etapa é aquela na qual ocorre a aproximação inicial com a comunidade 

escolar, onde são feitos levantamentos sobre a mesma através de relatos e diálogos com os 

alunos, pais, etc.  

Na segunda etapa, são analisadas as informações recolhidas na primeira, e criam-se 

situações que serão discutidas na terceira etapa, caracterizada como momento de retorno à 

comunidade escolar, de modo a se iniciar novos diálogos com base nas situações previamente 

preparadas na etapa anterior. Esses diálogos fornecerão ferramentas valiosas para a obtenção 

dos temas geradores. 

Na quarta etapa, com base no processo anterior, são selecionados os temas e, por 

meio deles, se dará a escolha do conteúdo programático e do material didático necessário às 

atividades junto aos alunos. Esse processo é chamado de redução temática. 

A última etapa pode ser compreendida como a consolidação das anteriores em 

atividades com os alunos em sala de aula. 

Essa proposta de construção do processo educativo com base em temas é 

denominada, por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), de abordagem temática, a qual 

permite a existência de rupturas no processo de formação dos alunos. Tal prática vai de 

encontro com a abordagem tradicional que é definida, pelos mesmos autores, como 

abordagem conceitual: 

 

 

[...] a estruturação das atividades educativas, incluindo a seleção de conteúdos que 

devem constar na programação das disciplinas, bem como sua abordagem 

sistematizada nas salas de aula, rompe com o tradicional paradigma curricular cujo 

princípio estruturante é a conceituação científica, ou seja, um currículo concebido 

com base numa abordagem conceitual (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2011, p. 189- 190).  

 

Um dos aspectos positivos da abordagem temática é a participação efetiva do 

educando em todas as etapas dos processos de ensino e aprendizagem, nas quais os conteúdos 

escolares não têm fim em si mesmo. A conceituação científica não é suprimida, contudo, a 

seleção dos conteúdos escolares é subordinada ao tema que mantém relação direta como as 

experiências vivenciais dos alunos.   

Sendo assim, o professor, tendo por base as ideias de Freire defendidas até aqui, deve 

implantar uma prática pedagógica que valorize os conhecimentos prévios dos alunos e, ao 
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mesmo tempo, auxilie-os na percepção dos equívocos e limites que esses conhecimentos 

possuem para responder situações mais complexas.  

De acordo com esse pensamento, Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), 

estabelecem que o processo de ensino tenha como objetivos: 

1. A apreensão pelo educador do significado que o aluno atribui às situações; 

2. A apreensão pelo aluno, por meio de problematização, de uma interpretação dos 

conhecimentos científicos; 

3. A ocorrência de rupturas que permitam ao aluno a compreensão e apreensão 

definitiva do conhecimento científico. 

Apesar dos autores mencionarem que um dos objetivos é o alcance de rupturas3, 

torna-se relevante esclarecer que Freire defendia a ideia de superação. Todavia, para 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), o processo de ruptura ocorre quando o aluno 

percebe que as suas concepções prévias, que são construídas por intermédio da sua relação 

com o mundo, não são suficientes para atender a determinadas situações que vão mais além e 

precisam de um maior embasamento para ser compreendidas. É aí que o professor precisa 

intervir, como mediador e parceiro do aluno, para que as novas ideias sistematizadas sejam 

acrescidas ao aprendizado do educando. Sobre esta questão, Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) evidenciam que Bachelard4 (1996) defendia que o processo de ruptura faz 

parte da construção do conhecimento científico, já que de acordo com esses autores, ele 

considerava que, de forma semelhante ao conhecimento científico, “é pelas rupturas que se 

passará do ‘conhecimento vulgar’ para o conhecimento científico” (IBID, p. 198). 

Uma forma de se conceber uma prática docente que esteja e seja relacionada com a 

vivência do educando através do meio social em que ele está inserido, e que contemple a 

concepção freireana, é, como descrevem os mesmos autores, que, dentre outras 

possibilidades, o processo educativo seja realizado tendo em vista os três momentos 

pedagógicos que se distinguem “[...] com funções específicas e diferenciadas entre si, a saber: 

problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento” (IBID, 

p. 200).  

A problematização inicial consiste em apresentar aos alunos situações que eles 

vivenciam no seu cotidiano e que estejam envolvidas com os temas. Porém, para que essas 

situações possam ser interpretadas, é necessário que haja uma iniciação aos conhecimentos 

                                                           
3GERMANO (2011), dentre outros autores, evidencia que Freire “[...] discorda da ideia de ruptura 

epistemológica cunhada por Bachelard e substitui o termo pela palavra superação” (p. 254).   
4 BACHELARD, Gaston, A formação do espírito científico. Rio de janeiro: Contraponto, 1996. 
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científicos presentes nas teorias científicas. Nesse primeiro momento pedagógico, o professor 

irá deixar os alunos exporem o que pensam e sabem sobre as situações anteriormente 

apresentadas, permitindo que os seus conhecimentos prévios prevaleçam por enquanto, sendo 

problematizados por intermédio do diálogo com o professor. O objetivo principal desse 

momento pedagógico é fazer com que os alunos percebam a necessidade de adquirir novos 

conteúdos ainda não presentes na sua formação. Nesse sentido, enquanto problematização, a 

principal meta “[...] é fazer com que o aluno sinta a necessidade da aquisição de outros 

conhecimentos que ainda não detém, ou seja, procura-se configurar a situação em discussão 

como um problema que precisa ser enfrentado” (IBID, p. 201).  

O segundo momento – organização do conhecimento – consiste no estudo dos 

conhecimentos necessários para a compreensão dos temas problematizados na etapa anterior. 

Várias atividades podem sem empregadas para este fim, abrindo espaço também para a 

resolução de problemas e exercícios propostos no material didático, porém, com o devido 

cuidado para que esse momento não se transforme em uma excessiva resolução de exercícios 

em contraposição à proposta inicial, como bem destacam os autores: 

 

 

Não raramente, há uma supervalorização da abordagem de problemas e exercícios 

desse tipo pela prática docente, em detrimento da localização e formulação de 

problemas de outra espécie, tais como os caracterizados no momento anterior e 

aqueles cuja abordagem é sugerida no momento seguinte (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 202).  

 

 

O terceiro e último momento pedagógico – aplicação do conhecimento – pode ser 

compreendido como uma síntese dos momentos anteriores. Nessa etapa, o conhecimento é 

abordado de forma sistemática a fim de viabilizar sua interpretação com o auxílio de várias 

atividades. Embora muitos professores valorizem demasiadamente a ênfase matemática 

durante as atividades propostas, aqui o mais importante são os conceitos fornecidos pala 

ciência que são capazes de responder as questões levantadas na problematização inicial, de 

maneira que: 

 

 

A meta pretendida com este momento é muito mais a de capacitar os alunos ao 

emprego dos conhecimentos, no intuito de formá-los para que articulem, constante e 

rotineiramente, a conceituação científica com situações reais, do que simplesmente 

encontrar uma solução, ao empregar algoritmos matemáticos que relacionam 

grandezas ou resolver qualquer outro problema típico dos livros – textos (IBID). 

 

 

Ao se contrapor ao ensino tradicional, a perspectiva apresentada por Delizoicov, 

Angotti e Pernambuco (2011) para o processo educativo fornece uma possibilidade sobre 
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como deve ocorrer o planejamento, a execução e consolidação do ensino científico nas 

escolas brasileiras e, a nosso ver, transpô-la para a sala de aula, pode contribuir para que o 

aluno desperte um maior interesse pelas disciplinas científicas, em particular a Física, fazendo 

com que o seu aprendizado ocorra com significado para a sua vida. 

Apesar de considerarmos que Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) são 

suficientemente esclarecedores a respeito das concepções sobre contextualização e 

problematização empregadas nos momentos pedagógicos, julgamos ser importante ratificá-

las, via o olhar de outros estudiosos no assunto. 

Kato e Kawasaki (2011) relembram a contextualização como princípio norteador do 

ensino antecede os documentos oficiais do MEC5. Seu surgimento ocorreu “[...] em um 

momento da educação formal no qual os conteúdos escolares eram apresentados de forma 

fragmentada e isolada, apartados de seus contextos de produção científica, educacional e 

social” (p. 36) e que atualmente há uma “diversidade de significados sobre este princípio 

organizador do currículo” (p. 37). Em estudo realizado por esses autores foram identificadas 

11 concepções de contextualização do ensino: “realidade, vida, vivência, mundo, cotidiano, 

trabalho, cidadania, contexto social, contexto histórico e cultural, conhecimentos prévios do 

aluno e disciplinas escolares” (p. 39). Nesse sentido, esses autores alertam que, apesar da 

multiplicidade de concepções de contextualização do ensino, a importância reside “[...] no 

professor estar atento a elas, para que ele possa assumir, de fato, o seu papel de mediador 

(ativo) dos processos de ensino e aprendizagem” (p.49). 

Nesta dissertação, a contextualização no ensino de Física se identifica com a 

concepção explicitada no PNLD – Física (2017). 

 

 

[...] um ensino de Física efetivamente contextualizado deve transcender a 

compreensão do contexto como espaço de exemplificação, motivação ou aplicação 

do conhecimento. Como proposta metodológica, a escolha da contextualização não 

pode ser arbitrária, mas consciente e precedida pela problematização. Ou seja, o 

contexto deve ser entendido como espaço de problematização do conhecimento e 

com potencial de gerar no estudante a necessidade de apropriação desse 

conhecimento (de que ele ainda não dispõe). Para isso, o problema apresentado deve 

ter significado para o estudante (BRASIL/MEC, 2017). 

 

 

 

 

                                                           
5Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000); PCN+ Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (2002); Orientações Curriculares para o Ensino Médio. 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (2006). 
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4 PRINCIPAIS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A primeira etapa metodológica foi dedicada à construção de resposta para a primeira 

questão colocada para a investigação – Qual é a frequência e como são abordadas as questões 

relativas à estática dos fluidos nos ENEMs e nos exames de qualificação da UERJ? –. Para 

tanto, essa etapa metodológica se constituiu em análises quantitativa e qualitativa dos 

enunciados das questões dos ENEMs, nos últimos oito anos (2010 – 2017) desse exame e das 

questões dos exames de qualificação da UERJ, também nos últimos oito anos (2011 – 2018) 

desse exame. 

Os resultados alcançados nessa primeira etapa foram esclarecedores para demonstrar 

a pertinência do ensino da estática dos fluidos, enquanto conteúdo exigido nas provas dos dois 

exames relativas aos últimos 8 anos, todavia, insuficientes para embasar uma proposição 

metodológica de ensino voltada para a atuação social dos alunos dentro e fora do contexto 

educacional. Assim, na segunda etapa metodológica, voltamos a nossa atenção para a 

construção de resposta para a segunda questão da investigação – Qual é a relevância desse 

conteúdo para compreensão e atuação consciente dos alunos frente a situações cotidianas? 

Por meio de levantamento bibliográfico, procuramos identificar estudos e resultados 

de pesquisas que demonstrassem a relevância da inserção e/ou abordagem da estática dos 

fluidos na Física escolar do nível Médio da Educação Básica. Adotamos como procedimentos, 

uma busca no Google Acadêmico, por intermédio das palavras: estática dos fluidos; 

hidrostática. O acesso aos títulos das referências bibliográficas e, quando necessária, a leitura 

de seus resumos foram outros processos metodológicos adotados na identificação de 

resultados pertinentes aos propósitos da nossa investigação.  

Na terceira etapa metodológica nos dedicamos à transposição dos pressupostos 

freireanos para a construção de uma prática educacional adequada ao objetivo específico que 

nos propusemos a alcançar – Apresentar subsídios para a abordagem da estática dos fluidos 

que levem em conta a sua contribuição tanto para a continuidade dos estudos dos alunos 

quanto para uma melhor atuação social –. Nesse sentido, com embasamento em Paulo Freire, 

particularmente em suas obras Pedagogia do oprimido e Pedagogia da autonomia: saberes 

necessários à prática educativa, e nos momentos pedagógicos descritos por Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011), a terceira etapa se configurou na construção do universo temático e na 

definição do tema gerador. Dito de outra maneira, essa etapa metodológica pode ser 

compreendida como um exercício reflexivo sobre o conhecimento do professor, autor desta 
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dissertação, frente à realidade na qual os alunos estão inseridos e os conteúdos científicos a 

serem explorados na prática educativa, reafirmando a perspectiva freireana sobre a 

dialogicidade se iniciar antes do encontro com os alunos, a partir de construção de resposta(s) 

para a questão: Sobre o que vou dialogar com os alunos? Sendo assim, essa terceira etapa 

também contemplou a definição do contexto da investigação relativo à proposição e à 

realização das atividades de ensino.  

O fato de estarmos analisando a viabilidade de ampliação do conteúdo previsto no 

CM - Física do Estado do Rio de Janeiro nos fez buscar como contexto da investigação uma 

escola da rede pública estadual de educação.  A opção pela escola CIEP 306 Deputado David 

Quinderê, cuja foto da fachada principal é apresentada na Figura 1, se justifica por ser uma 

instituição em que atuamos como professor de Física em turmas do Ensino Médio e na NEJA. 

Além disso, essa escola é bem próxima da nossa residência o que facilita o trabalho em 

conjunto com os alunos, particularmente no que diz respeito a nossa experiência vivencial em 

que ocorrerá a prática educativa, permitindo o início da nossa dialogicidade antes do contato 

com os educandos, tal como orienta Freire (2016). Em outras palavras, enquanto professor e 

morador de região próxima à escola, o nosso conhecimento se mostrou um facilitador na 

construção de perguntas sobre o que iríamos dialogar com os educandos.  

 

Figura 1: Foto da fachada do CIEP 306 Deputado David Quinderê. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Essa escola está situada no bairro Jardim Catarina pertencente ao município de São 

Gonçalo. Como escola urbana, suas atividades educacionais contemplam os anos finais do 

Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a NEJA, com o número de matrículas iniciais em 

2018 especificados no Quadro 1. 
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Quadro 1: Número de matrículas iniciais em 2018. 

 

Nível de Ensino Matrículas iniciais 

Anos finais do Ensino Fundamental 408 

Ensino Médio 220 

NEJA 115 

Fonte: Coordenação da escola CIEP 306 Deputado David Quinderê. 

 

A escola funciona em três turnos (manhã, tarde e noite), sendo que a maioria das 

turmas do Ensino Médio se concentra no matutino, conforme pode ser observado no Quadro 

2. 

Quadro 2: Distribuição das turmas/nível de ensino por turno em 2018. 

 

 Número de turmas  

Nível de Ensino Matutino Vespertino Noturno Total 

Anos finais do Ensino Fundamental 08 04 ---- 12 

Ensino Médio 06 02  08 

NEJA ---- ---- 04 04 

Total de matrículas iniciais 456 172 115  

Fonte: Coordenação da escola CIEP 306 Deputado David Quinderê. 

 

Em termos de infraestrutura, a escola possui salas com ar condicionado (alguns com 

defeito), projetores multimídia (todos com defeito e, sendo assim, sem funcionamento), 

quadra de esportes coberta, auditório, laboratório de informática com acesso à internet, sala de 

leitura, possui rede de água, de energia elétrica e de esgoto interligadas a redes públicas. 

Quanto à acessibilidade, a escola é classificada como de difícil provimento, pois as 

ruas e os acessos não possuem pavimentação e está localizada em uma região dominada pelo 

tráfico de entorpecentes. 

Os alunos, na sua maioria, são oriundos das classes sociais menos favorecidas 

economicamente e muitos residem no bairro onde a escola está localizada. A faixa etária do 

ensino regular gira em torno dos 15 aos 18 anos, com exceção do turno da noite onde os 

alunos são jovens e adultos. 

Esclarecemos que paralelamente ao processo de reflexão sobre o universo temático e 

o tema gerador, buscamos a autorização para a realização da pesquisa junto à Direção da 

escola, conforme consta do Anexo 10.1. 
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Ainda na transposição dos pressupostos freireanos para o ensino no contexto escolar, 

os materiais didáticos não podem ser relegados a um segundo plano. Para Freire (2001), os 

materiais que serão oferecidos pelo professor devem ser úteis à produção da compreensão do 

objeto de estudo pelos alunos e, sendo assim, devem ser objeto de reflexão do professor. 

Nesse sentido, na quarta etapa metodológica nos dedicamos à seleção e/ou produção dos 

recursos didáticos para os processos de ensino e de aprendizagem, visando o alcance do 

objetivo específico proposto. Para tanto, a seleção e/ou produção dos recursos didáticos foi 

orientada primeiro pelo potencial oferecido para a ampliação dos debates e a motivação para o 

estudo do conhecimento científico; segundo, pela sua adequação às condições de 

infraestrutura da escola, todavia, sem perder de vista a qualidade dos resultados e as 

contribuições nos processos de ensino e de aprendizagem. 

A quinta etapa metodológica refere-se aos processos de ensino e de aprendizagem, 

em 3 turmas de 2º Ano do Ensino Médio e uma turma de NEJA do CIEP 306 Deputado David 

Quinderê. Em outras palavras, essa etapa refere-se à proposição da proposta de ensino, 

incluindo a seleção e/ou produção dos recursos didáticos e a aplicação na escola. 

Esclarecemos, contudo, que devido às especificidades da estrutura curricular da NEJA, 

divisão em quatro módulos, nos quais a Física se faz presente apenas nos módulos II e IV, 

priorizamos a coleta de dados/informações apenas nas turmas de Ensino Médio. 

Nesta etapa metodológica foram adotados os procedimentos da pesquisa qualitativa, 

na qual o autor da dissertação assumiu o duplo papel de professor e de pesquisador e recorreu 

a observações, a gravação de áudios e transcrição dos mesmos e à análise de documentos 

decorrentes dos diálogos professor alunos e daqueles produzidos pelos estudantes em 

atividades na e extra escola como estratégias para a coleta de informações. 

Para tanto, as observações por parte do professor-pesquisador foram acompanhadas 

de registros das falas e intervenções dos alunos nos processos de ensino e de aprendizagem, 

por meio de anotações, gravação de áudios, fotografias e respostas escritas a perguntas. Esse 

material serviu de base para a avaliação contínua da aprendizagem que foi complementada 

pelas respostas escritas dos estudantes às questões do instrumento de avaliação contido no 

Apêndice 9.1. 

Os dados e as informações coletadas foram consolidados de modo a demonstrar a 

pertinência da proposta de ensino relativa à apreensão do conteúdo estudado pelos alunos, 

bem como o seu reconhecimento perante situações vivenciadas em sua realidade social. 
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Ressaltamos que os resultados decorrentes das práticas educativas com os estudantes 

foram tomados como subsídios para o aprimoramento da proposta de ensino que se constituiu 

no produto educacional desta dissertação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 A ESTÁTICA DOS FLUIDOS NAS PROVAS DO ENEM E DA UERJ 

 

Os resultados referem-se à análise das provas do ENEM nos últimos oito anos (2010 

-2017) e que nos possibilitou perceber a presença da estática dos fluidos como conteúdo 

exigido em suas questões, como pode ser observado no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Frequência do conteúdo estática dos fluidos no ENEM dos últimos 8 anos (2010 – 2017). 

 

ENEM Nº DE QUESTÕES  

2010 1 

2011 2 

2012 3 

2013 2 

2014 0 

2015 1 

2016 0 

2017 1 
 

Fonte: autor. 

 

Conforme apresentado no Quadro 3, o conteúdo de estática dos fluidos se faz 

presente nas provas do ENEM aplicadas nos últimos 8 anos, com exceção das provas de 2014 

e de 2016. 

Os conteúdos de estática dos fluidos presentes nas questões do ENEM nos últimos 8 

anos, estão listados, por ano de exame, no Quadro 4. 

 

Quadro 4: Distribuição do conteúdo de estática dos fluidos nas provas do ENEM nos últimos 8 anos. 

 

ENEM Distribuição dos conteúdos de estática dos fluidos 

2010 Empuxo. 

2011 Empuxo, densidade e Teorema de Stevin. 

2012 Pressão nos sólidos, pressão nos líquidos e densidade. 

2013 Pressão atmosférica, pressão hidrostática e princípio de Pascal. 

2014 ----- 

2015 Diferença de pressão 

2016 ----- 

2017 Densidade 

 
Fonte: autor.  
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Uma análise dos enunciados das questões de Física dos ENEMs nos levou à 

percepção de que os conteúdos relativos à estática dos fluidos são explorados de diversas 

maneiras, todavia, em sua maioria, relacionam o conteúdo programático com experimentos 

produzidos com o uso de materiais de fácil aquisição e com situações e/ou objetos 

aparentemente presentes no cotidiano dos alunos, como pode ser percebido na reprodução dos 

enunciados das questões no Anexo 10.2. 

Embora algumas questões estejam relacionadas com o dia a dia dos educandos, é 

perceptível que as mesmas não apresentam uma contextualização adequada, de forma que a 

maneira como estão sendo abordadas se distanciam dos pressupostos freireanos e das 

interpretações contidas nas orientações dos documentos oficiais do MEC. Em outras palavras, 

seus enunciados não levam, por exemplo, a uma aproximação com o significado exposto por 

um dos elaboradores dos PCNEM: 

 

 

A contextualização para nós não é simplesmente dar exemplos de fatos, de 

materiais, que o aluno tem contato, não é só uma exemplificação, uma ilustração. É 

o contexto para o aluno entender a realidade em que ele vive e até a que ele não vive 

necessariamente, imediatamente, mas que ele como cidadão do mundo globalizado 

também tem que compreender e, mais que compreender, tem que poder avaliar e 

tomar uma decisão (apud RICARDO; ZYLBERSZTAJN, 2008). 

 

 

 Na verdade, o que se verifica é que há uma tentativa de apresentação de situações 

presentes no cotidiano da maioria das pessoas, sem a preocupação com o estabelecimento de 

conexão com a realidade vivenciada pela maioria dos alunos que se submetem ao exame. Não 

há um diálogo real entre o que é proposto nas questões e o mundo em que os candidatos estão 

inseridos, confirmando, de certo modo, as críticas apresentadas por Silveira (2013) e por 

Silveira, Barbosa e Silva (2015) sobre o abusivo e inadequado uso da contextualização. 

A questão 78 do ENEM 2011 ilustra bem essa análise, já que na tentativa de 

contextualização, o enunciado apresenta informações desnecessárias, como por exemplo, a 

menção ao teorema de Stevin que não influencia na determinação da resposta correta.  Do 

mesmo modo, o enunciado da questão 57 da prova de 2013, forçando a contextualização, 

apresenta uma situação experimental com a ilustração de três jatos de água, com trajetórias 

diferentes, devido a orifícios em uma garrafa PET. Tanto a referência aos três orifícios no 

enunciado quanto às trajetórias dos jatos de água na ilustração são desnecessárias para 

responder a questão. 

Nossa análise nos levou a concluir também que o meio social não é apropriado aos 

temas propostos nas questões, evidenciando também a presença de questões de cunho 
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tradicional e conteudista que privilegiam a abordagem matemática em detrimento daquelas 

que visam à compreensão do conhecimento científico em situações concretas no meio social, 

como, por exemplo, as questões 73, 77 e 61 dos ENEMs dos anos de 2011, 2012 e 2013, 

respectivamente. 

Além disso, esclarecemos que no ENEM do ano de 2014, apesar não figurar a 

estática dos fluidos na prova, constatamos a presença da questão 55 no caderno azul, referente 

ao primeiro dia de aplicação, cuja solução depende do conhecimento relativo à base da 

dinâmica dos fluidos (vazão). Sobre essa questão, entendemos que a mesma seria pertinente 

se ficasse restrita à avaliação do candidato sobre o seu conhecimento na interpretação da 

linguagem gráfica. Todavia, a exigência de diversas operações de multiplicação foge do que 

seria o foco principal – saber ler e interpretar um gráfico que trata de uma situação da 

experiência vivencial da maioria das pessoas –.  

Em relação ao ENEM mais recente (2017), esclarecemos que computamos uma 

questão relacionada à estática dos fluídos, já que a resposta correta, apesar de estar 

condicionada ao conhecimento sobre forças em trajetórias curvilíneas, depende também do 

conhecimento do conceito de massa específica e densidade, assuntos geralmente tratados na 

mecânica dos fluidos. 

Nos Quadros 5 e 6, apresentamos a frequência e a distribuição dos conteúdos 

relativos à estática dos fluidos presentes nos exames de qualificação da UERJ nos últimos 8 

anos. 

 

Quadro 5: Frequência do conteúdo estática dos fluidos nos exames de qualificação da UERJ dos últimos 8 

anos (2011 – 2018). 

 

UERJ Nº DE QUESTÕES  

2011 1 

2012 1 

2013 1 

2014 0 

2015 1 

2016 1 

2017 2 

2018 0 
 

Fonte: autor. 
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Quadro 6: Distribuição do conteúdo de estática dos fluidos nos exames de qualificação da UERJ nos 

últimos 8 anos. 

 

UERJ Distribuição dos conteúdos de estática dos fluidos 

2011 Princípio de Arquimedes. 

2012 Princípio de Arquimedes. 

2013 Princípio de Pascal. 

2014 ----- 

2015 Princípio de Arquimedes. 

2016 Densidade. 

2017 Princípio de Arquimedes (densidade) e Teorema de Stevin 

(diferença de pressão) 

2018 ----- 

 

Fonte: autor.  

 

As questões relativas à estática dos fluidos dos exames de qualificação da UERJ 

possuem uma abordagem de cunho tradicional, nas quais é perceptível a ênfase na aplicação 

de fórmulas e a resolução de equações matemáticas, conforme mostram os enunciados 

presentes no Anexo 10.3. Não se percebe nem ao menos uma tentativa de relacionar as 

questões com objetos ou situações presentes no cotidiano da maioria das pessoas. Isso fica 

evidente, por exemplo, nas questões 42, 38, 39, 33 e 32 dos exames de 2011, 2013, 2015, 

2016 e 2017, respectivamente, onde a aplicação de fórmulas e as operações matemáticas são 

priorizadas para a resolução das mesmas.  

Como esclarecido anteriormente, o vestibular da UERJ é constituído de dois exames 

de qualificação. Nesse sentido, vale ressaltar que majoritariamente as questões sobre estática 

dos fluidos estão presentes nas provas do 2º exame de qualificação de cada ano. 

Nesse sentido, os dados dos Quadros 3, 4, 5 e 6 respondem, pelo menos no aspecto 

quantitativo, a primeira questão colocada para a investigação, confirmando a nossa 

expectativa inicial sobre a importância do estudo desse conteúdo na formação dos estudantes 

do Ensino Médio, egressos da rede pública de educação do RJ, como forma de minimizar as 

desigualdades frente ao processo de seleção ao Ensino Superior, via ENEM e UERJ. 

O CM de Física das escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, como já 

mencionado, não inclui estática dos fluidos como conhecimento integrante dos conteúdos 

escolares da disciplina Física de sua matriz curricular para o Ensino Médio, deixando uma 

lacuna na formação dos alunos oriundos dessas escolas, tanto no que se refere a futuras 

práticas sociais quanto na busca pelo acesso ao Ensino Superior.  
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A análise relativa à forma de proposição das questões nos levou à constatação de que 

pouco contribui para a efetivação de mudanças nas práticas educativas que visem formar os 

alunos para uma atuação social consciente.  

 

5.2 A ESTÁTICA DOS FLUIDOS PARA ALÉM DE UM ENSINO CONTEUDISTA  

 

Frente a outros conteúdos da Física escolar, o estudo dos fluidos e mais 

especificamente da estática dos fluidos/hidrostática, o número de publicações científico-

acadêmicas voltadas ao seu ensino no nível Médio da Educação Básica é reduzido. 

Dentre os artigos e trabalhos completos encontrados na busca, foi possível uma 

classificação em seis categorias: importância para os currículos de cursos técnicos de nível 

Médio (WERLANG; SCHNEIDER; SILVEIRA, 2008); concepções alternativas e/ou 

apresentação de recursos didáticos para o ensino (FERNANDEZ FERNANDEZ, 1987; 

RODRIGUES, 2007; SILVA, 2017; UMPIERRE, 2014); abordagem histórica (LONGUINI; 

NARDI, 2002 e 2009; MARTINS, 2000); contextualização via abordagem histórica (BOFF; 

BARROS, 2017; PEREIRA; FORATO, 2014); concepções de futuros professores de ciências 

sobre hidrostática (SEBASTIANY; HARRAES; DIEHL, 2009); relevância para a formação 

cidadã (WATANABE; KAWAMURA, 2006; SALES; VIANNA, 2017). 

A estática dos fluidos é um conteúdo que está presente em diversas áreas da 

sociedade e, portanto, inserido de forma direta e indireta na vida dos estudantes. Vários temas 

podem ser criados a partir desse assunto e levados para a sala de aula, buscando sempre uma 

relação dos mesmos com o meio em que o aluno está inserido. A água talvez seja o tema mais 

amplo encontrado dentro da estática dos fluidos e que pode ser relacionado com diversas 

questões pertinentes ao meio social dos indivíduos. De acordo com Watanabe e Kawamura 

(2006): 

 

 

A água é um tema que proporciona uma ampla abordagem, seja porque está 

relacionada com questões ambientais e socioeconômicas ou porque abarca uma série 

de conceitos vinculados a outras disciplinas (interdisciplinaridade). Ela repousa nas 

questões socioeconômicas, em especial, quando nos deparamos com informações 

que nos chocam. Basta pensar que a morte de quatro milhões de crianças todos os 

anos é causada pela falta de saneamento. Quanto aos fatores ambientais, uma 

reflexão breve sobre a utilização desenfreada dos recursos naturais é argumento 

suficientemente preocupante para que tratemos o assunto com mais cuidado (p. 3).  

 

 

No Brasil, a escassez de água é um problema presente e que se destaca na região 

nordeste, que vem se agravando há muito tempo, mas agora já atinge outras regiões do país 
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como a região Sudeste. Sendo assim, o abastecimento e o uso adequado da água é um assunto 

que pode e deve ser discutido com os alunos, conscientizando-os da sua importância e da sua 

relação com os aspectos sociais, ambientais, econômicos e políticos. 

A estática dos fluidos também é um tema propício à exploração do enfoque Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS), tendo em vista sua correlação com diversos artefatos e 

situações do cotidiano dos educandos, devido a vivências experienciais diretas ou indiretas, 

via noticiários em diferentes mídias ou documentários e filmes. O funcionamento do sistema 

de freio dos veículos, a pressão atmosférica, os navios e submarinos são exemplos da 

possibilidade da abordagem CTS por meio dos fundamentos da estática dos fluidos. 

Sobre essa possibilidade, destacamos o recente desaparecimento do submarino 

argentino Ara San Juan que mobilizou vários países em uma busca sem precedentes para 

encontrá-lo no intuito de resgatar seus tripulantes. Embora seja uma notícia no mínimo 

desagradável, ao ser problematizada como acontecimento real, possibilita a exploração da 

percepção e explicação (concepção ingênua na perspectiva freireana) dos alunos sobre 

diversos assuntos, cuja superação poderá ocorrer pelo estudo teórico-experimental da estática 

dos fluidos. 

A História e Filosofia da Ciência (HFC), quando explorada no ensino de Física, e 

relacionada com as artes, também é apontada como eficaz para o processo de ensino e 

aprendizagem, como bem colocam Pereira e Forato (2014): 

 

 

[...] o estudo de determinados episódios históricos pode auxiliar na melhor 

compreensão sobre as relações ciência, tecnologia e sociedade. É possível ainda 

abordar a ciência de uma forma mais ampla mostrando sua presença/influência em 

diversas produções artísticas, ou utilizar, por exemplo, pinturas, músicas, filmes, 

animações, simuladores, para discutir conteúdos científicos, tópicos de HFC e as 

concepções de ciências presente naqueles (PEREIRA e FORATO, 2014, p. 2).  

 

 

Particularmente na estática dos fluidos, a HFC pode ser abordada de forma a 

contribuir positivamente para que os alunos possam aprender esse conteúdo de forma mais 

prazerosa e agradável. Arquimedes foi um grande personagem da Ciência que se destacou no 

estudo dos fluidos, influenciando o pensamento de outros cientistas. Abordar a sua história é 

uma forma de contribuir para que os conteúdos de estática dos fluidos possam ser tratados 

interdisciplinarmente e serem vistos de forma mais receptiva pelos alunos. Sobre o uso da 

FHC, Boff e Barros (2014) inferem que: 
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[...] a dificuldade do aprendizado possa ser solucionada mostrando aos estudantes, 

por meio de discussões abertas, conhecimentos construídos pelo homem ao longo de 

sua história, como as questões foram respondidas ao longo dos tempos e os 

caminhos percorridos para sua solução, criando uma situação mais propícia para que 

os alunos possam contextualizar os conceitos estudados, bem como suas angústias, 

preocupações, dificuldades e certezas (p.190 - 191).  

 

 

Diante dos argumentos apresentados, enfatizamos a necessidade e a importância da 

inclusão do conteúdo didático de estática dos fluidos no currículo de Física das escolas 

públicas do Rio de Janeiro, visto que a sua apreensão pelos alunos do Ensino Médio contribui 

significativamente para que os mesmos possam relacioná-los e utilizá-los para fazerem uma 

melhor leitura do mundo e do meio social no qual estão inseridos. Dito de outra maneira, para 

além de uma abordagem conteudista que vise apenas capacitar os alunos para a realização do 

ENEM, a estática dos fluídos como conhecimento a ser apreendido pelos estudantes do 

Ensino Médio se mostra pertinente e relevante para compreensão e atuação consciente dos 

alunos frente a situações cotidianas. 

 

5.3 PROPOSTA DE ENSINO: DA REFLEXÃO À PROPOSIÇÃO 

 

5.3.1 Preparação para os encontros com os alunos 

 

O conteúdo de estática dos fluidos está ligado diretamente a vários temas, porém a 

“água” é um dos assuntos mais importantes a serem discutidos com os alunos do Ensino 

Médio, já que está presente na vida de todas as pessoas. Esse tema é muito rico e pode ser 

utilizado não somente na Física, mas também em outras disciplinas como a Biologia, a 

Química e a Geografia, por meio de uma abordagem interdisciplinar. 

Como conhecimento da Física escolar do Ensino Médio pode-se usar o tema da água 

para propor atividades que possam contribuir para o ensino de conteúdos relativos à estática 

dos fluidos, como: densidade, pressão e empuxo, relacionando-os com situações cotidianas 

presentes no meio social em que o aluno está inserido. Enquanto substância usual no estudo 

da estática dos fluidos, o tema água tem expressividade no cotidiano dos alunos. Questões 

como distribuição, abastecimento, armazenamento, consumo e escassez de água são fontes de 

discussões pertinentes que podem contribuir para a conscientização do educando enquanto 

indivíduo atuante na sociedade. 

Vale ressaltar também que as questões mencionadas anteriormente estão 

relacionadas, mesmo que indiretamente, com outros fatores presentes na sociedade e na vida 

dos alunos, como, por exemplo: a política, a economia e o meio ambiente, permitindo, dessa 
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forma, que sejam inseridas discussões mais abrangentes no processo de ensino e de 

aprendizagem relativo ao tema.  

Utilizar os conceitos científicos de forma sensata e organizada é essencial para uma 

vida inserida na sociedade, sendo assim, de acordo com as ideias apresentadas, entendemos 

que a estática dos fluidos contribui, de forma significativa, para que o aluno possa atuar com 

consciência frente a situações presentes no seu meio social, intervindo, quando necessário, 

utilizando os conceitos científicos. 

Assim, o tema gerador abastecimento de água se apresentou como potencial para a 

exploração de diversos conteúdos de estática e introdução da dinâmica dos fluidos, conforme 

Figura 2. 

 

Figura 2: Conhecimentos científicos a partir da exploração do tema gerador “Abastecimento de água”. 

 

Fonte: Autor 

 

Nossa reflexão sobre o que dialogar com os estudantes, de modo a instigá-los à 

explicitação de seus conhecimentos relativos às suas vivências, nos possibilitou a construção 

de duas matrizes hipotéticas, que apresentam possibilidades de questões para o fomento de 

diálogos, bem como a relação de conteúdos científicos necessários à superação de respostas 

de senso comum, como mostram as Figuras 3 e 4. 
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Figura 3: Reflexões sobre questões para dialogar com os alunos e os conhecimentos científicos – o 

abastecimento de água. 

 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 4: Reflexões sobre questões para dialogar com os alunos e os conhecimentos científicos – o descarte 

da água utilizada. 

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com a estrutura curricular para a disciplina Física no Ensino Médio das 

escolas públicas da rede estadual de educação do RJ, são previstos 2 tempos didáticos 

semanais, de 50 min cada. Sendo assim, a proposta de ensino foi prevista para ser 

desenvolvida em 20 tempos didáticos do 2º bimestre de 2018. 

 

5.3.2 Recursos didáticos para os processos de ensino e de aprendizagem 

 

Dependendo da localidade da residência dos estudantes no bairro, o abastecimento de 

água é feito pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), também sendo comum 
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o abastecimento particular por poços (artesanais ou manilha). Assim, visando enriquecer os 

diálogos relativos à questão sobre a(s) diferença(s) e melhor compreensão dos aspectos 

relacionados a esses dois processos de abastecimentos de água, foram selecionados para 

utilização como recurso didático a íntegra do texto “O que é e como funciona um sistema de 

abastecimento de água” (Anexo 10.4) e uma adaptação do texto “Abastecimento de água por 

poços” (Anexo 10.5), cujas fontes são informadas nos respectivos anexos.  

Com a leitura e discussão desses textos, temos a intencionalidade de motivar os 

alunos para a aprendizagem de conteúdos científicos, dentre os quais, o conceito de pressão, o 

teorema Stevin. 

Além desses, para a organização do conhecimento pelos alunos, mediada pelo 

professor, sugerimos como recursos didáticos complementares, atividades com os alunos 

baseadas nos seguintes vídeos: conceito de pressão – cama de pregos; Teorema de Stevin–

tubo com furos em alturas diferentes e cano d’água feito de papel, cujos instantâneos estão 

ilustrados nas Figuras 5, 6 e 7, respectivamente. 

 

Figura 5: Ilustrações da cama de pregos6. 

 

Fonte: MOTA; ALMEIDA (2017). 

 

Por se tratar de um recurso didático que tem um viés lúdico, a cama de pregos é 

apropriada por favorecer a elaboração de hipóteses sobre o que irá acontecer com a bexiga ao 

ser pressionada sobre uma superfície com inúmeros pregos alinhados; idem quando o 

processo é feito sobre a ponta de um prego. Um único protótipo desse recurso pode permitir a 

                                                           
6Montagem e utilização com os alunos conforme sugestão apresentada no vídeo: MOTA, Viviane Medeiros 

Tavares; ALMEIDA, Lucia da Cruz de. Cama de pregos. UFF/PROEX/IF, 2017.  Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=FLZHMnpOGVM>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
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interação dos alunos com o material e os efeitos sobre a bexiga com verificação das hipóteses 

e provável motivação para a explicação científica de uma maneira bem descontraída. 

 

Figura 6: Instantâneo do vídeo Lei de Stevin - tubo com furos em alturas diferentes7. 

 

 

Fonte: MARQUES et al, 2015. 

 

O vídeo “Lei de Stevin – tubo com furos em alturas diferentes” se apresenta como 

uma sugestão propícia à exploração do conhecimento científico mencionado em seu título. 

Além disso, permite ao professor a opção de utilizá-lo diretamente com os estudantes, a partir 

de pausas e reproduções entremeadas com questionamentos que fomentem os diálogos ou por 

meio do uso de material experimental concreto. Para tanto, basta uma simples adaptação: 

substituir o tubo por uma garrafa PET. A escolha desse material se justifica, particularmente, 

por ser adequado às condições da escola e também à utilidade de seus resultados na 

compreensão do Teorema de Stevin e na elaboração de resposta para a questão apresentada 

anteriormente na Figura 3: “Por que a saída de água nas torneiras e chuveiro de uma 

residência está condicionada a um reservatório em local elevado, geralmente em cima da 

laje?” 

 

 

 

 

 

                                                           
7 MARQUES, Gil da Costa.Lei de Stevin - tubo com furos em alturas diferentes. UNIVESP/USP/Física 

Universitária, 2015.  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j5vzwBBAvz8>. Acesso em: 25 mar. 

2018. 
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Figura 7: Instantâneo do vídeo Experiência cano d’água feito de papel8. 

 

Fonte: MANUAL DO MUNDO (2017). 

 

O vídeo “Experiência: Cano d'água feito de papel!” também envolve o conteúdo do 

Teorema de Stevin, todavia, a ênfase reside nos temas vasos comunicantes e capilaridade. 

Entendemos que a utilização desse vídeo e/ou a reprodução do experimento, ou parte dele, se 

apresenta como um recurso didático de apoio aos alunos na construção de resposta(s) para a 

pergunta: “Como ocorre o descarte da água utilizada nas residências?”, constante da Figura 4, 

levando-se em conta que parte do descarte é feito através dos vasos sanitários, que funcionam 

como um vaso comunicante, mantendo a água no mesmo nível dentro do vaso, construindo 

uma espécie de bloqueio que impede o refluxo e a entrada de odores da tubulação para o 

banheiro. Além disso, esse experimento permite a ampliação dos diálogos para outros 

assuntos, como por exemplo, a formação dos lençóis freáticos através da capilaridade da água 

e do próprio solo que acaba absorvendo parte da água da chuva, o que é dificultado nos 

grandes centros urbanos devido à impermeabilização do solo em decorrência das 

pavimentações.  

À exceção do poço caipira, cacimba ou cisterna, mencionado no texto do Anexo 10.5 

e cuja utilização da água depende de processo manual, as demais formas de abastecimento de 

água e sua utilização nas residências estão, geralmente condicionadas a processos que 

envolvem as bombas hidráulicas. Nesse sentido, propomos como material didático um texto 

sobre o funcionamento das bombas hidráulicas (Anexo 10.6) e um vídeo sobre a montagem de 

uma bomba, com ilustração de instantâneo na Figura 8. 

É esperado que durante os diálogos sobre o abastecimento de água nos reservatórios 

das residências, geralmente as caixas d’ água para os alunos alvo da proposta de ensino, que 

                                                           
8 MANUAL DO MUNDO. Experimento cano d’água feito de papel, 2017. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=atwWD3HS6Cc>. Acesso em: 25 mar. 2018. 
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surjam comentários do tipo: Quando está entrando água da rua, na minha casa ela vai direto 

para a caixa, sem necessidade de bomba; às vezes a água cai “mais forte” e em outras vezes 

“fraquinha”. Entendemos que esses comentários serão de grande valia para a retomada do 

conceito de pressão e enriquecimento dos diálogos. 

 

Figura 8: Instantâneo do vídeo Como fazer uma mini bomba d’ água caseira - será que funciona?9 

 

 

Fonte: INVENTUS (2017). 

Na perspectiva freireana torna-se relevante um melhor reconhecimento por parte dos 

estudantes de seus contextos sociais, no sentido de instigá-los a refletir sobre questões de suas 

vivências experienciais. Sendo assim, entendemos que seria oportuno, como estratégia para a 

continuação dos diálogos, apresentar-lhes a seguinte questão: A ciência tem respostas para 

questões relativas ao abastecimento e descarte da água que utilizamos diariamente, porém, a 

comunidade do entorno da nossa escola e de outras partes do bairro ainda enfrentam 

problemas nesses serviços básicos. Como vocês explicam este fato? Que tal conhecer um 

pouco mais sobre a distribuição de água tratada e da rede de esgoto, de uma maneira geral e 

mais especificamente no município de São Gonçalo? 

Para a construção de respostas pelos alunos, sugerimos, primeiramente, que eles 

realizem um mapeamento sobre o acesso às redes de abastecimento de água e de descarte de 

esgoto nas residências do bairro da escola, conforme roteiro para entrevista descrito no 

Apêndice 9.2. 

                                                           
9INVENTUS. Como fazer uma mini bomba d’ água caseira - será que funciona?, 2017. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8-sFabLnP20>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
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Os dados coletados pelos alunos nas entrevistas serão trabalhados coletivamente na 

turma visando à construção do mapeamento. Como suporte à compreensão das informações 

do mapeamento e melhor conhecimento dos aspectos que interferem no abastecimento de 

água e descarte de esgoto no entorno da escola e, mais especificamente, no município de São 

Gonçalo será utilizado como material didático o texto “Abastecimento de água e Saneamento 

básico”10 (Apêndice 9.3). 

A poluição das águas dos rios e mares tem forte relação com o conceito de 

densidade, tendo em vista que alguns poluentes acabam ficando submersos devido ao fato de 

serem mais densos que a água e, por isso, fora do alcance da visão das pessoas. Para abordar 

esse conceito, sugerimos a realização do experimento proposto no vídeo “Beba um arco-íris 

(experimento de Física)”, que exemplifica com clareza a questão da densidade. Por ser tratar 

de experimento que demanda materiais de fácil aquisição e de baixo custo, a sua escolha se 

mostra bastante adequada à escola contexto da investigação. 

 

Figura 9: Instantâneo do vídeo Beba um arco-íris (experimento de Física)11. 

 

 

Fonte: MANUAL DO MUNDO (2015). 

 

Como recurso didático complementar à elaboração e ao aperfeiçoamento de 

respostas relativas às questões apresentadas na Figura 4, será utilizado o documentário “The 

Discarded TakePart”12, que aborda os aspectos da poluição da Baia de Guanabara. Em 

consonância com a proposta freireana, esse vídeo se mostra bastante adequado, levando-se em 

conta que Freire defende que o processo de ensino e aprendizagem deve acontecer de maneira 

conexa à realidade dos educandos. Nesse sentido, ressaltamos que a exibição do documentário 

                                                           
10 Elaborado pelo autor, a partir de diversas referências bibliográficas sobre o assunto. 
11 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4bIaerF-TRg>. Acesso em: 29 abr. 2018. 
12TakePart. The Discarded, 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Rb23MGDsQ2c>. 

Acesso em: 29 abr. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb23MGDsQ2c
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será oportuna para a exploração de questões relacionadas a um dos rios (valões) que se 

encontra no entorno da escola, já que esse rio é afluente do Rio Alcântara que desemboca no 

Rio Guaxindiba e depois na própria Baia de Guanabara. Além disso, o bairro onde a escola 

está localizada é próximo à Baia da Guanabara.  

A compreensão dos princípios de Pascal e de Arquimedes é fundamental na 

elaboração de respostas, para além do senso comum, a perguntas descritas na Figura 4. Assim, 

a fim de familiarizar os alunos com o conteúdo desses dois princípios, optamos por recorrer à 

sugestão do experimento “Submarino na garrafa” por sua simplicidade associada à ludicidade. 

 

Figura 10: Instantâneo do vídeo Submarino na garrafa (experiência)13 

 

 

Fonte: MANUAL DO MUNDO (2011). 

O tema central da proposta para a motivação de aprendizagem, apresentada nas 

Figuras 3 e 4, envolve o abastecimento e o descarte da água que ocorrem com fluido em 

movimento. Por esse motivo, é necessário que o aluno seja capaz de compreender o conceito 

de vazão, visando também entender de que maneira ocorre o escoamento de um fluido. Com 

base nesse argumento, sugerimos o experimento do Tubo de Venturi, exibido no vídeo “Tubo 

de Venturi caseiro e equação de Bernoulli” (CAMPOS, 2016), com instantâneo ilustrado na 

Figura 11, como material didático para o estudo do conteúdo de vazão associado à explanação 

do assunto pelo professor, cuja síntese se encontra no Anexo 10.7.  

 

 

 

 

                                                           
13 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R6XCLdEEj0c&t=10s>. Acesso em: 29 abr. 2018.  
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Figura 11: Instantâneo do vídeo Tubo de Venturi caseiro e equação de Bernoulli14 

 

Fonte: CAMPOS (2016). 

 

5.4 A PRÁTICA EDUCATIVA NA ESCOLA 

 

5.4.1 Do planejamento à prática: adequações necessárias 

 

Durante a aplicação da proposta de ensino nas turmas do 2º ano do Ensino Médio do 

Ciep 306 – Deputado David Quinderê, houve alguns imprevistos que acarretaram em uma 

adequação da prática, ocasionando alterações no que já estava previsto e planejado para 

acontecer. 

No que tange ao meio externo, alguns fatores influenciaram na execução do 

planejamento contribuindo para um atraso no cronograma. 

O primeiro deles refere-se à greve dos caminhoneiros, também conhecida como crise 

do diesel, ocorrida em maio de 2018. Apesar de a maioria residir nas proximidades da escola, 

muitos alunos deixaram de ir às aulas, alegando que as linhas de ônibus poderiam parar de 

circular por falta de combustível, acarretando um número reduzido de alunos nas turmas e a 

redução para apenas um tempo didático15 na semana considerada como período crítico da 

greve.  

A violência no entorno da escola também prejudicou o andamento do planejamento 

previsto. Aconteceu uma intensa troca de tiros em dois dias de aula de Física. Em um deles, 

os alunos foram dispensados mais cedo e no outro ficaram muito agitados e preocupados com 

a situação, sendo assim, não pudemos, nesse dia, aplicar todas as atividades nos 2 tempos de 

aula.  

                                                           
14 CAMPOS, Rafael. Tubo de Venturi caseiro e equação de Bernoulli. 2016. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=R1kjfHtl9xc>. Acesso em: 02 mai. 2018. 
15 Um tempo didático corresponde a uma aula de 50 minutos. 
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A Copa do Mundo também colaborou para o atraso no cronograma. Devido aos dias 

e horários dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, houve a suspensão das aulas por 

determinação do governo estadual, acarretando a perda de mais 2 dias de aulas de Física. 

Por motivos pessoais, precisamos nos ausentar da escola em um dia, acarretando 

mais um atraso de 2 tempos didáticos no cronograma previsto inicialmente. 

Em relação ao meio interno da escola, também aconteceram situações não previstas 

que contribuíram para a alteração do cronograma. Num dia de aula, ocorreu uma reunião não 

agendada previamente para tratar de assuntos referentes à festa junina da escola e à semana de 

provas, com isso os alunos foram liberados mais cedo para que os professores pudessem 

participar da reunião.  

Ainda relacionada ao cotidiano escolar, houve a perda de mais 2 tempos didáticos em 

consequência de ensaios para a festa junina da escola. 

A exibição do documentário “The Discarded TakePart” também sofreu atraso 

porque a escola só dispõe, atualmente, de uma sala com televisão. No dia em que a mesma 

estava agendada para o nosso uso, uma professora pegou a chave para utilizar a sala antes da 

nossa aula e só acabou devolvendo no final do turno, sendo que ninguém na escola soube 

informar o motivo pelo qual a chave não estava no local correto para a retirada no horário 

reservado.  

Os imprevistos mencionados resultaram na reformulação do cronograma previsto e, 

sendo assim, as atividades propostas ultrapassaram o 2º Bimestre. No Quadro 7 é apresentada 

uma síntese do desenvolvimento do cronograma, incluindo os tempos didáticos em que houve 

suspensão das aulas por motivos externos e internos ao cotidiano escolar. 

 

Quadro 7: Síntese do cronograma aplicado. 

Bimestre Tempo 

didático 

Universo Temático Conhecimento 

científico 

Estratégia 

 

 

 

 

1º Tema gerador --- Diálogos: fomento à 

explicitação de concepções, 

por meio das questões 

explicitadas na Figura 3. 

 

 

2º O conceito de pressão para a 

compreensão das questões do 

universo temático. 

Pressão nos sólidos Exploração do artefato 

experimental – cama de 

pregos. 

 3º Qualidade e poluição da água. Densidade e massa 

específica 

Exploração do artefato 

experimental – Beba um arco-

íris. 

 4º 

 

 

Reunião sem agendamento 

prévio. 

--- --- 
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 5º 

 

O conceito de pressão para a 

compreensão das questões do 

universo temático. 

Pressão nos líquidos Exploração do artefato 

experimental Lei de Stevin 

(tubo com furos em alturas 

diferentes). 

 6º 

 

 

 

 

Poluição dos solos, rios e 

mares. 

 

Lei de Stevin e seus 

efeitos  

Abordagem associada às 

observações via o artefato 

experimental Experiência 

cano d’água feito de papel em 

atividade extraclasse. 

 7º 

 

Greve dos caminhoneiros. --- --- 

2º 8º Violência no entorno da 

escola. 

--- --- 

 9º 

 

 

 

Descarte da água 

 

 

 

 

Distribuição do roteiro de 

entrevistas para os alunos. 

 

--- Diálogos: fomento à 

explicitação de concepções 

por meio de questões 

explicitadas na Figura 4. 

 

Para a realização de atividade 

extraclasse (entrevistas na 

comunidade). 

 10º 

 

Violência no entorno da 

escola. 

--- --- 

 11º Motivos pessoais --- --- 

 12º Motivos pessoais --- --- 

 13º 

 

Sumiço da chave da sala da 

TV.  

--- --- 

 14º Sumiço da chave da sala da 

TV. 

--- --- 

 15º 

 

 

Conceitos de empuxo para a 

compreensão de questões das 

Figuras 3 e 4. 

Empuxo Exploração do artefato 

experimental - Submarino na 

garrafa. 

 16º 

 

 

 

 

O conceito de pressão para a 

compreensão das questões do 

universo temático 

 

 

Pressão atmosférica Abordagem a partir da análise 

do resultado do artefato 

experimental – Como 

implodir uma lata de 

refrigerante, em atividade 

extraclasse16. 

 17º Jogo do Brasil --- --- 

 18º Jogo do Brasil --- --- 

 19º Jogo do Brasil --- --- 

 20º Jogo do Brasil --- --- 

 21º Ensaio da festa junina --- Entrega dos resultados das 

entrevistas. 

 22º Ensaio da festa junina --- Entrega dos resultados das 

entrevistas. 

 23º 

 

 

 

Descarte da água --- Exibição do documentário 

“The Discarded TakePart”, 

para aprofundamento teórico 

e confronto com as respostas 

iniciais às questões da Figura 

4. 

 24º 

 

Descarte da água --- Discussão sobre o 

documentário e o conteúdo do 

                                                           
16Para melhor compreensão do conteúdo científico, consideramos necessária a inserção deste experimento que 

não estava previsto inicialmente. Como atividade extraclasse foi solicitada aos alunos a realização do 

experimento, a partir das orientações veiculadas no vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=SvhcfeBpZmI>. 
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texto Abastecimento de água 

e saneamento básico (leitura 

prévia), como fomento para a 

superação de concepções 

iniciais. 

 

 

 

 

 

 

3º 

25º 

 

 

 

 

Descarte da água  --- Discussão com base na leitura 

prévia e extraclasse dos textos 

O que é e como funciona um 

sistema de abastecimento de 

água e Abastecimento de água 

por poços, visando às 

questões apresentadas na 

Figura 3. 

 26º 

 

 

 

Retomada do tema gerador --- Discussão com base na leitura 

prévia e extraclasse do texto 

Funcionamento das bombas 

hidráulicas. 

 27º 

 

 

O conceito de pressão para a 

compreensão das questões do 

universo temático (Figura 3). 

Diferença de 

pressão 

Reprodução do vídeo Como 

fazer uma mini bomba d’ 

água caseira - será que 

funciona? 

 28º 

 

 

 

O conceito de vazão para a 

compreensão das questões do 

universo temático 

 

Vazão Exploração, por meio do 

vídeo, Tubo de Venturi 

caseiro e equação de 

Bernoulli. 

 29º 

 

 

 

Avaliação --- Avaliação escrita baseada nos 

conceitos estudados e 

incluindo questões da UERJ e 

do ENEM. 

 30º 

 

 

 

Avaliação ---- Avaliação escrita nos 

conceitos estudados e 

incluindo questões da UERJ e 

do ENEM17. 

 31º As condições de saneamento 

básico no bairro da escola e 

outros vizinhos. 

 Apresentação dialógica dos 

resultados das entrevistas. 

Fonte: Autor. 

 

5.4.2 Aplicação da proposta de ensino: os processos de ensino e de aprendizagem 

 

Conforme descrito no Quadro 7, não foi possível a aplicação de toda a proposta no 2º 

bimestre. Frente aos problemas apontados anteriormente, os 17 tempos didáticos utilizados 

nas atividades com os alunos ocorreram em um espaço de tempo previsto para 31 tempos 

didáticos, ou seja, todo o 2º bimestre e parte do 3º. 

Embora a atividade tenha sido aplicada em 3 turmas do 2º ano do Ensino Médio, para 

efeito de análise dos dados coletados junto aos alunos, optamos por não identificar os 

resultados por turma. Em outras palavras, os alunos das três turmas se constituíram em um 

único conjunto de sujeitos que participaram da investigação. 

                                                           
17 Conforme instrumento descrito no Apêndice 9.1. 
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No primeiro tempo didático, os alunos responderam às questões sobre o tema gerador 

apresentadas na Figura 3, de acordo com suas concepções e/ou explicações de senso comum. 

Com a turma dividida em pequenos grupos, ficou acordado que os componentes de cada 

grupo iriam dialogar entre si a respeito das questões propostas, a fim de chegarem a uma 

resposta consensual, prevalecendo a opinião da maioria e, em caso de discordância, as 

opiniões diferentes seriam colocadas na resposta. Como mencionado, os comentários e 

respostas foram produzidos pelos alunos em cima de suas vivências e realidade social, 

favorecendo a exploração e a valorização de seus conhecimentos prévios. O professor 

somente interviu quando houve necessidade de dirimir dúvidas dos alunos em relação aos 

significados de palavras presentes nas perguntas. 

Percebemos um bom envolvimento e empenho dos grupos, mostrando um ótimo 

trabalho de cooperação e de respeito em relação às opiniões divergentes. As respostas dos 

alunos às perguntas reproduzidas a seguir exemplificam as ideias/concepções majoritárias nos 

grupos. Esclarecemos que as respostas foram apenas transcritas e, sendo assim, os erros de 

grafia e concordância não foram corrigidos. Além disso, evitamos a identificação dos grupos e 

alunos, diferenciando-os por números. 

 

 - Por que nem todo brasileiro tem direito à “água encanada” ou “água da rua”? 

 

 

Porque não tem saneamento básico. Assim impedindo a chegada de abastecimento em várias 

residências, isso ocorre muito quando o bairro sofre descasos públicos (GRUPO 1). 

 

Devido ao crescimento desordenado da população e também pela falta de interesse do político 

(GRUPO 2). 

 

Porque infelismente existe muitos brasileiros que vivem em situações precárias e com péssimas 

situações financeiras (GRUPO 3). 

 

Porque o dinheiro que o Estado deveria estar usando para levar água a todos os bairros está sendo 

desviado (GRUPO 5). 

 

Pela deficiência do serviço da empresa pública prestado no município (GRUPO 8). 

Pela desigualdade social (GRUPO 10). 

 

 

- Existe(m) diferença(s) nesses tipos de abastecimento de água? Por exemplo: qualidade e 

periodicidade. 

 

 

Sim, a qualidade da água contém muita química (cedae) (GRUPO 1). 
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Existe, porque a água encanada tem todo um tratamento, enquanto os poços e sisternas não tem o 

tratamento necessário (GRUPO 3). 

 

Sim. A água de poço está disponível todos os dias, mas em compensação, ela é barrenta e não tem 

o cheiro muito agradável. Ela também pode secar com alguns anos. A água da rua é mais limpa, 

porém só está disponível uma vez na semana (GRUPO 5). 

 

Sim. A cedae fornece a água tratada e limpa (GRUPO 5). 

 

Sim existe, quem tem condições de pagar ganha mais (GRUPO 9). 

 

Sim. As águas de poços residências tendem a ter menos qualidade comparada a água oferecida 

pela empresa pública (GRUPO 11). 

 

Sim. A água que vem através da rede pública vem com uma frequência de dois dias por semana, 

pela captação da chuva depende do clima meteorológico e poços através de “bombas manuais e 

elétricas”, e também com baldes dagua (GRUPO 13). 

 

A água da rede pública tem uma qualidade boa, a da chuva depende do tipo de tratamento e a de 

poços depende do terreno em que está localizado (GRUPO 10). 

 

 

- O que faz a água jorrar nesse reservatório (caixa d’água)? 

 

 

Devido a pressão que a água sobe porém ela dá pressão para assim ter caimento desta forma 

fazendo pressão para baixo e causando velocidade (GRUPO 1). 

 

A água não tem força para subir pra caixa de água e precisa o uso de bombas (GRUPO 2). 

 

Alguma ferramenta que ajude a água a se locomover na tubulação da casa (GRUPO 4). 

 

A pressão e a velocidade que é obtida nela (GRUPO 8). 

 

Pela pressão que a bomba faz na água para chegar ao reservatório (GRUPO 13). 

 

 

- Por que a saída de água nas torneiras e chuveiro de uma residência está condicionada a um 

reservatório em local elevado, geralmente em cima da laje? 

 

 

Devido a pressão e a velocidade (GRUPO 1). 

 

Porque causa da queda d’água, exemplo: Se a caixa d’água não estiver em uma altura elevada a 

queda do chuveiro ficará bem mais fraca (GRUPO 3). 

 

A força da gravidade faz com que a água escoe no sentido positivo (GRUPO 7). 

 

Para dar impulso (pressão) e assim facilitar a distribuição da água pela casa (GRUPO 8). 

 

Para melhor distribuição da água pela residência, não necessitando do auxílio de eletricidade para 

usar a torneira etc (GRUPO 10). 

 

Para assim à água chegar nas torneiras e chuveiros com pressão (GRUPO 13). 
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- Quando o abastecimento de água é pela empresa é comum comentários do tipo: a água está 

caindo forte ou fraca ou fraquinha no reservatório. O que as pessoas querem dizer? 

 

Estão se referindo a velocidade ou a pressão da água (GRUPO 1). 

 

O motivo de estar caindo fraca é porque a muitas pessoas fazendo uso da mesma. Caindo forte: É 

porque a poucas pessoas utilizando a água e a pressão dela fica forte (GRUPO 2). 

 

Porque as casas mais próximas a empresa a água cai mais forte, enquanto as casas com a distância 

maior a tendência da água cair mais devagar (GRUPO 3). 

 

Quando a água esta fraca quer dizer que, eles estão liberando pouca água e seus reservatórios estão 

com pouca água (GRUPO 9). 

 

Está relacionado a pressão que a água chega em sua residência (GRUPO 13). 

 

 

Ao final desse primeiro tempo didático, foram feitas mais algumas perguntas aos 

alunos, enfatizando a ciência e o conteúdo ensinado na escola. A maioria apresentou timidez e 

alguns alunos se inibiram não querendo responder, já que nessa parte nós gravamos as suas 

falas por uma questão de tempo. Vejamos algumas respostas: 

 

- Pergunta-professor: Vocês responderam todas essas perguntas sobre o abastecimento de 

água. Será que a ciência também consegue trazer respostas para essas perguntas? 

 

Pela pressão da água que vem da caixa, ela é distribuída pela casa (ALUNO 1). 

 

A bomba faz com que a água seja distribuída (ALUNO 2). 

 

Não. As respostas são pelo o que eu entendi (ALUNO 3). 

 

Pelos cálculos, a pressão da água (ALUNO 4). 

 

Velocidade da água, PH. A geografia também pode responder (ALUNO 5). 

 

Produtos químicos para o tratamento da água (ALUNO 6). 

 

 

- Pergunta-professor: O que vocês estudam na escola também pode vir a trazer respostas para 

essas perguntas? 

 

Pela matéria do senhor, sim (ALUNO 3). 

 

Creio que sim (ALUNO 5). 

 

Eu acho que não. A ciência não responde tudo (ALUNO 7). 

 

Sim. Se você quiser aprender e tiver interesse em aprender (ALUNO 8). 
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No segundo tempo didático, abordamos o conteúdo pressão nos sólidos, pertencente 

ao universo temático, com o artefato experimental cama de pregos. Os alunos permaneceram 

divididos em grupos demonstrando muita curiosidade e euforia. Participaram ativamente da 

atividade, mas também ficaram agitados. No momento das respostas, alguns também ficaram 

tímidos devido à gravação do áudio.  

Antes de realizarmos a atividade, perguntamos se a bexiga cheia de ar iria furar ou 

não. Vejamos algumas respostas dos alunos! 

- Pergunta-professor: Fura ou não fura? 

 

Não! (GRUPO 1). 

 

Eu falei que fura não! (ALUNA 2). 

 

Fura porque tipo a pele da bola vai estar mais fina. Quanto mais esticada mais sensível (ALUNA 

3). 

 

Fura porque a elasticidade da bola aumenta (ALUNA 4). 

 

Depende do tamanho da bola. Depende da pressão que você vai colocar (GRUPO 4). 

 

Não fura porque eu já vi num programa aqueles caras que deitam na cama de prego e não se 

machuca (ALUNA 5). 

 

Com um ele penetra e com mais de um é mais difícil e furar a bola (ALUNA 6). 

 

Não fura porque os pregos distribuem o peso entre si (ALUNA 7). 

 

Não fura! Pra mim não fura porque quanto mais a bola... no caso como ela falou, é... se fosse um 

prego só teria realmente mais chance de furar, mas como são vários pregos então eu acho que 

realmente não tem como a bola furar. (outra aluna falando ao mesmo tempo): não mais tem que 

pressionar! Ah vai pressionar? Ele falou que tem que pressionar. Porque tipo assim: se ele faz 

força então tem a força contrária. A densidade do ar faz com que ela não fure porque tem força 

contrária (ALUNA 8). 

 

Não. Não tem peso! (ALUNA 9). 

 

Se a gente botar sem fazer pressão, sim (ALUNA 10). 

 

Não vai estourar, não vai! (ALUNA 11). 

 

Por causa que é... porque não tem massa (ALUNO 10). 

 

Vai estourar. Por causa que tipo assim a bola é mais frágil que o prego. Mais sensível. Tem 

gravidade vai estourar (ALUNO 12). 

 

Eu acho que não. Porque não tem aquele truque que a pessoa se deita na cama de prego? Então, ela 

não se fura porque é tudo assim ó.. e fica assim ó (assobio). Por que é plano (ALUNA 15). 

 

Não fura. Ela não tá muito cheia aí não tá muito esticada (ALUNO 16). 
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Após os alunos expressarem suas opiniões, foi oportunizado o confronto das mesmas 

com as observações experimentais (fotos na Figura 12), seguidas de novas indagações do 

professor. 

Figura 12: Alunos manuseando o aparato experimental cama de pregos. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

- Pergunta-professor: Por que no primeiro caso não furou? 

 

Porque são muitos pregos (ALUNO 8). 

 

Porque a gravidade. Porque tem ar (ALUNO 13). 

 

Aqui a força tá distribuída eu acho (ALUNO 10). 

 

 

- Pergunta-professor: Se eu diminuir a quantidade de pregos, a bexiga vai estourar? 

 

 

Vai. Porque sei lá, não vai se distribuir... (ALUNA 14). 

 

 

- Pergunta-professor: O que não vai se distribuir? 

 

 

A bola, a massa, o peso, não sei! (ALUNO 9). 

 

Porque não vai se distribuir na bola toda (ALUNA 13). 

 

Aqui, nem a minha mão fura! Hummm! Bateu esse prego no cimento! (ALUNO 9). 

 

Se estiver separado sim. Se estiver junto vai estourar não (ALUNO 10). 

 

 

- Pergunta-professor: Se eu botar os pregos mais distribuídos, mas afastados estoura? 
 

 

Por causa que num vai distribuir alguma coisa, não sei se o peso. Alguma coisa não vai distribuir 

(ALUNO 10). 
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- Pergunta-professor: Com esse preguinho aí só, somente um prego, vai estourar ou não? 
 

 

Claro que estoura... tá afiado igual uma agulha! (ALUNO 11). 

 

- Pergunta-professor: Mas os outros pregos também não estão? 

 

Não, não tá. Aqui ó! Aqui ó eu tô batendo ó. Tô batendo ó. Agora vai bater ali? (ALUNO 11). 

 

 

- Pergunta-professor: Então quando os pregos estão todos juntos eles não estão afiados? 

 

 

Aluno 10: Não. O que a gente quer falar é que o senhor lixou isso aqui e botou a... Eu acho que 

dessa vez a Física perdeu! (ALUNO 10). 

 

 

- Pergunta-professor: Se eu pegasse pregos idênticos a esse e colocasse todos nesse local aqui 

aí iria furar mesmo com os pregos juntos? 

 

Professor, mesmo assim cara! Aqui os pregos mesmo assim eles tão afiados (ALUNO 9). 

 

É porque só tem um cara! Só vai num lugar! (ALUNA 8). 

 

Mais uma vez, foi oportunizado aos alunos o manuseio do aparato experimental, 

visando o confronto das previsões/opiniões com as observações experimentais (Figura 13), 

seguidas de outras indagações do professor. 

 

Figura 13: Alunos manuseando o aparato experimental – compressão do balão em um prego. 

 

 

Fonte: Autor. 

- Pergunta-professor: Porque no segundo caso furou? 

 

Porque está concentrado num só cara! Porque no outro... tipo, no outro tá tudo equilibrado a 

mesma coisa esse aqui é só um só, vai bater até aqui (ALUNO 7). 

 

É questão de estar alinhado! (ALUNO 9). 

 

Porque a força tá concentrada num lugar só (ALUNO 10). 
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- Pergunta-professor: No outro está equilibrado o que? 

 

 

Tudo da bola está equilibrado ali. Tipo, meio que perde o equilíbrio. É meio que perde o 

equilíbrio. Tipo aqui não vai ter nada (ALUNO 7). 

 

A pressão de um prego só é maior do que a pressão de muitos pregos juntos (ALUNO 8). 

 

No terceiro tempo didático foi explorado o artefato experimental “Beba um arco 

íris”. Novamente os alunos foram divididos em grupos e receberam o material para a 

realização da atividade. Na primeira turma o experimento foi realizado com a utilização do 

material sugerido no vídeo, porém o efeito visual ficou abaixo do esperado. Sendo assim, nas 

outras turmas utilizamos outras substâncias: detergente, óleo de soja, álcool, água com corante 

e água salgada. Em todas as turmas os grupos se envolveram na atividade com empenho e 

dedicação, ficando surpresos com o resultado final pelo fato dos líquidos não terem se 

misturado. Houve um pouco de agitação porque alguns grupos terminaram antes que os 

outros, então os alunos ficaram brincando com o experimento. Como na atividade anterior 

muitos alunos se sentiram inibidos em falar, devido à gravação do áudio, optamos por 

dialogar com cada grupo. Isso favoreceu que os alunos nos grupos ficassem mais à vontade 

para falar ou para eleger um representante como porta voz. A seguir são reproduzidos 

respostas e comentários dos alunos durante e após a realização do experimento, a partir dos 

diálogos professor – alunos.  

 

- Pergunta-professor: Vocês estão vendo que está ficando dividido em camadas, não está? Por 

que vocês acham que está assim? 

 

Porque a gelatina ela endurece rápido, entendeu? Tanto que se você for fazer um mousse, se você 

quiser que hãããã... o bicho endureça mais rápido, você tasca gelatina. Então a consistência dela 

fica um pouco diferente do queeeee ... (ALUNA 1). 

 

Ah! O açúcar também ele se... (ALUNA 2). 

O detergente é mais denso que o óleo e o óleo subiu. É mais pesado. (ALUNA 3). 

Porque o óleo não se mistura com a água e por aí vai. Eu não sei. Tem tipo um negócio de química 

mesmo que as moléculas não se misturam. (ALUNO 4).  

 

Ficou tipo assim, botando o detergente por último, foi o detergente que se misturou com a água e 

não com o outro. Passou direto. Mas ele passou direto pelo óleo e pela água. (ALUNO 21).  

 

- Pergunta-professor: Então você acha que é devido ao açúcar e você acha que é devido à 

consistência da gelatina? 

 



69 

 

Ah! O açúcar também... assim... quando você faz um suco o açúcar desce, entendeu? Ele num fica 

tipo misturado. (ALUNA 2). 

 

-Professor: É, mas nem todos eles estão descendo.  

 

Pra mim é porque está indo pelo canto assim, em vez de estar indo jogando direto. (ALUNA 3). 

 

Para mim é devido à densidade de cada corpo por causa do açúcar. (ALUNO 5). 

- Pergunta-professor: Como que o açúcar está influenciando na densidade aí? O que você 

acha? 

 

Aíííí... pela quantidade! (ALUNO 5). 

 

- Pergunta-professor: Então o copo que tem mais açúcar tem o líquido o que? 

 

Mais denso! (ALUNO 5). 

 

- Pergunta-professor: E o que tem menos açúcar...? 
 

Fica menos denso! (ALUNO 5) 

 

- Pergunta-professor: E qual cor que está no fundo? 
 

Mais denso. (ALUNO 5). 

O azul (ALUNO 6). 

 

- Pergunta-professor: Por que ela está no fundo? 
 

Porque ela é mais densa e aí as outras cores não vai passar por ela. E ela é mais espessa (ALUNO 

5).  

 

- Pergunta-professor: E a azul foi a que vocês colocaram mais açúcar? 

 

Isso! (ALUNO 5). 

Isso! (ALUNO 6). 

 

- Pergunta-professor: Vocês aqui. Ficou mais ou menos separado, né? Dentro do possível. Por 

que vocês acham que está assim separado? 

 

Pelo excesso do açúcar? (ALUNA 7).  

 

- Pergunta-professor: Pelo excesso do açúcar? 

 

Isso. (ALUNA 7). 

 

- Pergunta-professor: E no que o excesso do açúcar influenciou aí? 

 

A oleosidade, não sei. (ALUNA 7). 

 

- Pergunta-professor: Qual cor que ficou no fundo? 
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Ficou o azul, mas não parece que é o azul (ALUNA 7). 

 

- Pergunta-professor: Mas seria esse aqui. Essa foi a última, não foi? Aqui tem mais açúcar ou 

menos açúcar? 

 

Mais açúcar. (ALUNA 8).  

 

- Pergunta-professor: E essa última aí? Por que esse que tem mais açúcar está embaixo e esse 

que não tem nenhum açúcar está em cima? O que vocês acham? 

 

A oleosidade do açúcar fez o líquido que tem mais açúcar descer. (ALUNA 7). 

 

- Pergunta-professor: Porque vocês acham que esse azul ficou mais embaixo e esse vinho 

ficou mais em cima? 

 

A densidade. A densidade do açúcar. O bagulho tipo, o negócio do açúcar foi tudo para baixo. 

Não, é... pra baixo. Porque tipo aqui tinha menos, quanto mais açúcar ia ficar mais pesado e ia 

ficar com a densidade maior (ALUNO 8).  

 

O maior que tinha mais açúcar (ALUNA 9). 

 

E aqui tinha menos (ALUNA 10). 

 

É, tipo quanto mais açúcar, mais a densidade e aí ia ficar maior e que descesse (ALUNO 11). 

 

Após todos os grupos responderem e comentarem, o professor realizou novas 

perguntas relacionadas à ciência e ao conteúdo escolar, conforme foi feito no experimento 

anterior. 

 

- Pergunta-professor: Vocês falaram sobre o que vocês pensam desse assunto. Vocês acham 

que a ciência e o que a gente estuda na escola pode trazer explicação para isso aí? 

 

Não (ALUNA 12). 

 

- Pergunta-professor: Não? Então a ciência não pode trazer nenhuma explicação para isso? 

 

Pode, porque eles o porque que acontece isso, explicando a causa do açúcar (ALUNA 5). 

 

Pode. Pela pressão dáááá... (ALUNA 13). 

 

Pela densidade do negócio (ALUNO 14). 

 

- Pergunta-professor: E o que vocês estudam na escola, ou o que vocês podem vir a estudar, 

pode trazer alguma explicação para isso? 

 

Não. Porque a ciência vai explicar mais a fundo (ALUNA 7). 
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Eu acho que não (ALUNA 15). 

 

Ciência é Física gente! (ALUNA 16). 

 

Física também é ciência, então eu acho que sim (ALUNA 16). 

 

Depende, porque tipo... a Física também faz parte da ciência, só que ele, o que a gente viu aqui não 

é matéria, isso aqui é líquido. Então tipo assim, não é nada sólido, entendeu? (ALUNA 17).  

 

É porque tipo assim... por fora tem mais coisas estudadas e respostas. Dentro da escola não tem 

muitas coisas que podem dar resposta sobre isso, entendeu? Lá fora tem mais coisas (ALUNA 18). 

 

Ela quer dizer pelo menos na não na cara, entendeu? Que às vezes você aprende só que não na 

cara, entendeu? Você está aprendendo um assunto, mas não vai a fundo (ALUNO 19). 

 

É, isso! (ALUNA 18). 

 

- Pergunta-professor: Na escola então não vai a fundo e só a ciência lá de fora que poderia ir a 

fundo? 

 

Não! A ciência da escola já consegue explicar alguma coisa. Só que eu acho, na minha opinião, 

que lá fora tem mais respostas sobre isso (ALUNA 18). 

 

Uma forma mais explicativa (ALUNO 19).  

 

- Pergunta-professor: Tá. E o que se estuda na escola, então, vocês acham que não traz 

nenhuma explicação, só a ciência? 

 

Eu acho que só a ciência (ALUNA 20).  

 

Figura 14: Alunos realizando o experimento – Beba um arco íris. 

 

 

Fonte: Autor. 
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Figura 15: Fotos de exemplos dos resultados obtidos pelos grupos de alunos na atividade experimental 

Beba um arco íris. 

 

Fonte: Autor. 

 

No quarto tempo didático houve uma reunião não programada previamente. Com 

isso os alunos foram liberados mais cedo e não pudemos dar continuidade na sequência 

didática prevista para esse tempo didático. 

O quinto tempo didático foi utilizado para a abordagem do artefato experimental 

“Lei de Stevin - tubo com furos em alturas diferentes”. Como o material utilizado é de baixo 

custo e de muito fácil aquisição, os próprios alunos ficaram responsáveis pela sua obtenção. 

Para a realização da atividade, foi oportunizada mudança na composição de grupos, 

todavia, a maioria dos alunos, por questão de afinidade, optou por permanecer no grupo 

formado inicialmente. 

A experiência foi realizada no pátio da escola porque não tínhamos recipientes para 

aparar a água que iria jorrar dos tubos (garrafas). Os grupos, assim como nos experimentos 

anteriores, se envolveram ativamente e com intensa participação. Houve algumas brincadeiras 

que poderiam atrapalhar o desenvolvimento da atividade, mas foram contornadas sem muita 

dificuldade. Alunos de outras turmas do Ensino Médio e do Ensino Fundamental que estavam 

no pátio, no momento da atividade, ficaram bastante interessados e curiosos querendo 

participar. Permitimos que ficassem olhando e que pudessem comentar, mas não foi possível a 

sua participação porque se iniciou um pequeno tumulto para a procura de garrafas pet nas 

lixeiras que se encontram no pátio e nos corredores internos da escola, o que poderia 

atrapalhar a aula de outros professores. Além disso, não havia tempo disponível para que eles 

furassem as garrafas, caso conseguissem encontrá-las. Foram feitas perguntas antes e após a 

realização do experimento, de maneira que os alunos puderam expor os seus conhecimentos 

prévios relacionando-os com o que estava sendo observado no experimento. A atividade 

experimental foi feita em duas partes: primeiro com a garrafa fechada com a tampa e, em 
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seguida, destampada. A seguir, são apresentados alguns diálogos entre o professor e os alunos 

durante a atividade. 

 

Parte 1 – Garrafa com a tampa 

 

- Pergunta-professor: Tem três furos na garrafa. Depois que vocês retirarem a fita, vai sair 

água nos três furos? 

 
No último! Só sai no último! (ALUNA 1). 

 

Só no do meio porque está vazando no do meio (ALUNO 2). 

 

Não! Só em um. No segundo! Por causa da força do bagulho aqui ó (ALUNO 6).  

 

Vai sair nos três. A força com que a água vai sair, vai ser diferente. O de baixo vai sair água com 

mais força, o do meio e de cima vai sair água mais fraca. Por causa da pressão é maior embaixo do 

que em cima (ALUNO 7).  

 

A pressão embaixo é maior porque a atmosfera impulsiona as coisas para baixo (ALUNA 8). 

 

Não! É a gravidade (ALUNO 9). 

 

Eu vi no facebook! Só vai sair nos dois furos! (ALUNO 10). 

 

Embaixo a pressão é maior (ALUNO 11). 

 

Claro que não! (ALUNO 12). 

 

É lógico cara! Quando você tá na praia e afunda a sua cabeça não dói mais? É a pressão da água. 

(ALUNO 11).  

 

- Pergunta-professor: E quando começar a sair os líquidos, os jatos de água de cada furo terão 

o mesmo alcance? 

 
Não. A água do de baixo vai mais longe (ALUNA 3). 

 

- Pergunta-professor: Por quê? 
 

Por causa da pressão! A água vai descer pô! (ALUNO 4).  

 

- Pergunta-professor: Por que a pressão da água na parte de baixo é maior? 

 

Por causa do peso da água que tá em cima do furo (ALUNO 5).  
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Figura 16: Realização da Parte 1 da atividade - Garrafa com tampa (Lei de Stevin).  

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

- Pergunta-professor: Por que não saiu água no furo de cima? 

 
Porque ela tinha que entrar ar pra água sair (ALUNA 3).  

 

Porque tem que entrar ar. Aí a água não saiu. (ALUNO 15). 

 

- Pergunta-professor: Por que você acha que o ar conseguiu entrar e não deixar a água sair? 

Por causa do... da pressão! A de fora é maior que a de dentro (ALUNO 15). 

 

Se tiver aberto sai nos três (ALUNO 16).  

 

- Pergunta-professor: Nos outros dois saiu água, por quê? 
 

Por causa da pressão (ALUNA 12).  

 

- Pergunta-professor: Qual jato d’água teve um alcance maior? 
 

O de baixo. Porque a pressão da água vai caindo e não vai parar (ALUNO 13). 

 

A pressão de cima vai caindo conforme a água vai chegando no buraco (ALUNO 14).  

 

O último (GRUPO 5). 

 

- Pergunta-professor: Por que o jato de água do último chega mais longe do que o do meio? 

 

Por causa da pressão (ALUNO 17). 

 

Porque a pressão da água é maior (ALUNO 15). 

 

- Pergunta-professor: Por que ela é maior embaixo? 

 

Por causa da quantidade da água (ALUNO 17). 

 

[...] que tá acima do buraco (ALUNO 15).  

 

 

 

 



75 

 

Parte 2 – Garrafa sem a tampa 

 
- Pergunta-professor: Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que vamos tirar a tampa da 

garrafa antes. O que vocês acham que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa ou não? 

 

Vai sair pelos três (ALUNO 6). 

 

Porque o ar vai entrar por cima (ALUNA 18). 

 

[...] Então não vai ter tanta pressão (ALUNO 6). 

 

Vai sair pelos três furos. Por causa que a... vai ter o lugar por onde o ar entrar. E como o buraco é 

maior, vai ser nele e... agora o restante vai sair igual eu falei: o último vai ser maior, o do meio 

mediano e o primeiro fraco (ALUNO 7). 

 

Vai sair em todos. Por que a... o... o ar... vai ter ar sobrando. A pressão que faz tudo para mim é a 

tampinha (ALUNO 9).  

 

Pode ser que só saia no final, por causa que a quantidade de ar... você vê, cada vez mais... só 

aquele pedacinho de ar que tinha, só saía nos dois últimos. Se tiver uma quantidade maior de ar, 

vai sair só no final. (ALUNO 21). 

Então, exatamente! Eu acho tipo assim: a água vai sair pelos três furos. Para tampar e tem a 

pressão. Sem a tampa não tem pressão para a água descer só... (ALUNO 22). 

 

Pra mim é o ar que influencia (ALUNO 9). 

Se o ar entrar a água não sai. Como que a água vai sair? A garrafa vai murchar (ALUNO 23).  

 

Vai sair pelos três porque o ar vai entrar pela tampa e vai ter mais oportunidade para a água sair 

pelos três furos (ALUNO 24).  

 

- Pergunta-professor: Se vai sair pelos três, qual vai ter maior alcance? 

 

Eu acho que é o do meio (ALUNA 19). 

 

Por que que é o do meio se a água continua do mesmo jeito? (ALUNA 1). 

 

[...] porque aí dentro vai ter ar agora. Tanto que quando “fulano” foi fazer o dele, entrou ar pelo 

furo de cima. Não sei se o senhor viu, mas entrou ar pelo de cima. Aí ele ficou com aquelas 

bolinhas assim subindo e o resto descendo (ALUNA 19).  

 
 

Figura 17: Realização da Parte 2 da atividade - Garrafa com tampa (Lei de Stevin). 

 

Fonte: Autor. 



76 

 

- Pergunta-professor: Por que agora saiu pelos três? 

 
Por causa que tá sem a tampa (ALUNO 20). 

 

[...] oxigênio entrou por cima (ALUNA 12).  

 

- Pergunta-professor: Continuou saindo o jato mais forte aonde? 

 

No de baixo porque a pressão é maior (ALUNA 12). 

 

A pressão da água é maior embaixo (ALUNO 16). 

 

No sexto tempo didático, o professor fez uma abordagem sobre o experimento 

“Experiência cano d’água feito de papel”, para a realização e registro por fotos (Figura 18) em 

atividade extraclasse. Inicialmente, houve a perspectiva de realização na escola, porém, o 

experimento demanda um tempo de espera muito grande, tornando inviável a sua realização 

durante as aulas. Os alunos tiveram a ideia de deixar de um dia para o outro na sala, mas 

como a mesma é utilizada por outras turmas nos demais turnos, não haveria a garantia da 

segurança do experimento. Particularmente nessa aula, o professor comentou a experimento 

apresentando os seus conceitos físicos e aplicações no cotidiano, além de mencionar a questão 

da capilaridade, com o intuito de retomá-la na ocasião prevista para a discussão do texto 

“Abastecimento de água e saneamento básico”. 

 

Figura 18: Exemplos de registro em fotos dos resultados experimentais obtidos pelos alunos -“Experiência 

cano d’água feito de papel” 

 

 

Fonte: Edição do autor, a partir dos registros fotográficos dos alunos. 
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O tempo didático restante foi destinado, de maneira expositiva, à sistematização, 

pelo professor, do conhecimento científico, incluindo as equações matemáticas, referentes às 

atividades anteriores. Desse modo, os alunos participaram pouco e mais ouviram do que 

comentaram, não cabendo acrescentar comentários por parte deles.   

No sétimo tempo didático, não foi possível dar continuidade à sequência didática 

devido à greve dos caminhoneiros, ocorrida no país. Embora a maioria dos alunos resida no 

bairro em que se localiza a escola e nos bairros vizinhos, houve o receio com a paralisação 

das linhas de ônibus, sendo assim, muitos alunos não comparecerem à escola.  

No oitavo tempo didático, houve uma intensa troca de tiros nas proximidades da 

escola. O ocorrido deixou os alunos muito agitados e os professores ficaram preocupados com 

a segurança da escola, de modo que, por várias vezes, os docentes tiveram que se ausentar da 

sala de aula para obter informações junto à direção, com o intuito de saber se as aulas seriam 

paralisadas ou não. Tal fato impossibilitou a aplicação das atividades previstas.  

No nono tempo da sequência de atividades, os alunos foram, mais uma vez, divididos 

em grupos, para discutirem e responderem às questões sobre o descarte de água, apresentadas 

na Figura 4, com base em seus conhecimentos prévios. Os estudantes, majoritariamente, 

optaram, mais uma vez, pela permanência nos mesmos grupos das atividades anteriores. 

As questões problematizadoras foram entregues aos grupos, para que após as 

discussões seus componentes redigissem respostas consensuais, porém com respeito às 

respostas divergentes que deveriam ser registradas em separado. Durante essa etapa, o 

professor só interviu quando solicitado, deixando os alunos realizarem a atividade com total 

liberdade e autonomia nos seus respectivos grupos. Os exemplos de respostas a seguir, são 

ilustrativas dos conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema descarte da água. 

 

- Questão problematizadora 1: Como ocorre o descarte da água utilizada nas residências? E a 

água da chuva para onde vai? 

 

A água do banheiro, vai para o esgoto, depois vai para o valão logo em seguida para a baia de 

guanabara. Quando chove a água vai para a manilha que é redirecionada para algum rio próximo 

(GRUPO 1). 

 

A água descartada pelas residências passa pela tubulação do local até chegar no esgoto, onde 

percorre mas um caminho até uma rede de tratamentos. O mesmo ocorre com a água da chuva, 

porém sem o processo de tubulação de residências (GRUPO 4). 

 

Através do encanamento que descarta a água no esgoto. No caso de ruas sem asfalto a água vai 

para o lençol freático através do solo, e no caso de uma rua com asfalto a água vai para o boeiro 

(GRUPO 6). 
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Torneiras abertas, discargas, chuveiro, A água das chuvas vai para o solo (sem nenhuma 

reutilização), para os rios, etc (GRUPO 12). 

 

- Questão problematizadora 2: Seu bairro tem rede de esgoto ou o descarte da água é feito por 

outro processo? 

 

Em alguns lugares existem sumidouros e em outros lugares existem rede de esgoto (GRUPO 3). 

 

Há rede de esgoto em apenas algumas áreas, podendo haver diversos outros de descarte (GRUPO 

4).  

 

Tem rede de esgoto, mas em outras localidades são a céu aberto (GRUPO 8). 

 

Sim, só que é esgoto aberto. O esgoto vai para o valão (GRUPO 12). 

 

- Questão problematizadora 3: Esses processos causam impacto no meio ambiente? 

 
Sim. Enchentes (GRUPO 2). 

 

Sim. Porque o descarte inadequado causa a poluição doa rios (GRUPO 3). 

 

Sim. Porque os esgotos estão sempre cheios de lixo (GRUPO 5). 

 

Sim, pois os rios se transformam em valões (GRUPO 10). 

Sim, pois toda água contaminada desagua no mar, prejudicando os peixes e os animais marinhos 

(GRUPO 11). 

 

Sim pois prejudica a natureza, os rios, os mares, além de trazerem riscos de doenças para nós 

(GRUPO 12). 

 

- Questão problematizadora 4: Qual a responsabilidade dos governantes nesse impacto? E a 

nossa? 

 

A responsabilidade dos governantes é criar redes de tratamento para o esgoto. E a nossa é cobrar 

isso deles e evitar desperdiçar água e não jogar lixo nas ruas (GRUPO 1). 

 

A dos governantes é a falta de coleta e de limpeza nas ruas, e a nossa é a falta de conscientização 

sobre a importância de jogar lixo no lugar certo (GRUPO 3). 

 

Eles não criam políticas ou projetos para lidar com os lugares onde há rede de esgoto. E nós 

deveríamos não contribuir para que a rede de esgoto entupa, impedindo a água de passar e 

causando enchentes (GRUPO 4). 

 

Trazer recursos como saneamento básico e outros. A nossa é ajudar na preservação do meio 

ambiente (GRUPO 8). 

 

Não intervir na conscientização da população e não investir em melhores redes de esgoto. A nossa 

de não cuidar do meio ambiente (GRUPO 10). 

 

- Questão problematizadora 5: Vocês já ouviram falar em rede pluvial? Existem diferenças 

entre as redes de água, esgoto e pluvial? 

 



79 

 

Não. Não sabemos (GRUPO 2). 

 

Sim. Existem, as redes de água vem através de uma empresa de fornecimento fluvial, as redes de 

esgoto servem para captar a água utilizada nas casas e a pluvial e a rede que capta a água da chuva 

(GRUPO 3). 

 

Redes pluviais tem mais de uma via, como água da chuva rios, lagos e mares. Esgoto só tem uma 

via (GRUPO 8). 

 

Sim. Redes pluviais são abastecidas com água de chuva, esgoto vem das residências. (GRUPO 9). 

 

Sim. A diferença é, a rede pluvial vem da Cedae, a rede de esgoto é da água de descarte (GRUPO 

11). 

 

Após a apresentação de respostas à questão problematizadora 5, houve a necessidade 

de intervenção do professor, no sentido de diferenciar os tipos de rede (água, esgoto e pluvial) 

pelo fato de muitos alunos desconhecerem esse assunto.  

 

- Questão problematizadora 6: Em períodos de muita chuva, são comuns nos noticiários as 

matérias sobre enchente. Essas enchentes podem ter relação com as redes de esgoto e pluvial? 

 

Sim. Porquê, as redes de esgoto ficam entupidas de lixo jogados pelos moradores (GRUPO 3). 

 

Sim, é muito comum pois a maioria dos esgotos estão sempre entupidos assim faz a água 

transbordar e encher as casas (GRUPO 5). 

 

Sim, como as redes pluvias são abastecidas com a chuva, quando chove as águas carregam lixos 

até os bueiros (GRUPO 9). 

 

Sim, pois com as redes pluviais entupidas elas se tornam incapazes de receber a água da chuva 

(GRUPO 10).  

 

Sim, porque as pessoas jogam lixo nas marés e nos boeiros, e assim causando o entupimento dos 

boeiros (GRUPO 11).  

 

- Questão problematizadora 7: Os governantes têm responsabilidade nessas enchentes? E 

nossos hábitos? 

 

Sim. Pois não tem coleta de lixo e os habitantes também não jogão o lixo nos lugares adequados 

(GRUPO 3). 

 

Sim. Pois eles não cuidam da rede de esgoto e não fazem manutenção. Também somos 

responsáveis por muitas das vezes jogar lixo aonde não devia (GRUPO 5). 

 

Não. É errado pois, em alguns casos, os objetos são descartados sem tratamentos em córregos e 

rios (GRUPO 6). 

 

50% é responsabilidade deles, pois, em alguns lugares não possuem rede de esgoto. E nossos 50% 

é jogar lixo nas ruas causando assim poluições (GRUPO 8). 

 

Sim, pois se investissem em saneamento básico, pavimentação e conscientização os impactos 

seriam menor. Os nossos hábitos prejudicam por não termos uma “educação” correta (GRUPO 9). 
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De certo modo sim pois a construção de novos monumentos (pistas, asfalto) acaba tampando o 

escapamento da água. Os nossos hábitos também podem influenciar nas enchentes, por exemplo, 

deixar o lixo tapar a saída de água pelos bueiros (GRUPO 12). 

 

Ao final desse tempo didático, foi entregue aos alunos o roteiro de entrevistas que 

consta no Apêndice 9.1 e informado aos alunos que a realização da atividade deveria ocorrer 

em horário extraclasse e individualmente, com cada aluno responsável por entrevistar pessoas 

da comunidade, como moradores e comerciantes, de modo a viabilizar a discussão das 

informações coletadas em sala de aula, em um prazo de aproximadamente 3 semanas. Porém, 

devido aos jogos do Brasil na Copa do Mundo, o prazo acabou se estendendo para 5 semanas.  

O décimo tempo didático foi comprometido, novamente, pela violência no entorno 

da escola. Houve outra troca de tiros e a escola precisou liberar os alunos antes do horário do 

término das aulas, impossibilitando a continuidade da sequência das atividades nesse tempo 

de aula.  

Nos décimo primeiro e décimo segundo tempos didáticos, o professor não pôde 

comparecer à escola por motivos pessoais, acarretando, mais uma vez, o atraso no 

cronograma previsto inicialmente para o desenvolvimento da sequência didática. 

Os décimo terceiro e o décimo quarto tempos didáticos estavam reservados, 

inicialmente, para a exibição do documentário “The Discarded TakePart”, que trata da 

questão do descarte e da poluição da água. Para isso, seria necessário utilizar a sala da TV, 

único local possível para a reprodução de vídeos, já que a escola está sem projetores. Todavia, 

apesar do agendamento prévio, no horário previsto para a realização da atividade, a chave não 

estava no local de costume e a escola não soube informar onde a mesma se encontrava. No 

final do dia soubemos que uma professora chegou mais cedo na escola e utilizou a sala no 

horário anterior ao da nossa aula, sem devolver a chave ao término de sua atividade. Esse fato, 

nos fez dispender um longo tempo pela procura da chave e para evitar maiores prejuízos, 

optamos por utilizar o tempo didático restante na sistematização, via exposição do professor, 

de conhecimentos científicos relativos às atividades anteriores, na qual as relações 

matemáticas foram enfatizadas. Devido à necessidade de novo agendamento para uso da sala 

de TV, a exibição do documentário, bem como a discussão das respostas referentes à Figura 4 

foi adiada. 

O décimo quinto tempo didático foi utilizado para a construção do experimento 

Submarino na garrafa, bem como a discussão do conhecimento científico que está relacionado 

com o seu funcionamento. Sem significativas mudanças, os alunos realizaram a atividade nos 

seus grupos iniciais. Como o material utilizado é de fácil aquisição e não acarreta, 
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praticamente, nenhum custo, os alunos ficaram responsáveis pela sua obtenção com exceção 

da massinha de modelar que foi cedida pelo professor. Eles se envolveram com dedicação na 

montagem e execução da atividade, porém, como nas outras, ficaram um pouco tímidos em 

falar devido à gravação de áudio. Ficaram surpresos com o movimento de subida e descida da 

tampa de caneta ao apertarem e soltarem a garrafa. Na Figura 19 são ilustrados momentos de 

manipulação do aparato experimental pelos alunos. 

 

Figura 19: Manuseio do aparato experimental pelos alunos. 

 

Fonte: Autor. 

 

Depois do manuseio, a fim de sondar o conhecimento prévio dos alunos, o professor 

fomentou o diálogo com perguntas aos alunos. A seguir é exemplificado um trecho desse 

diálogo. 

 

- Pergunta-professor: Por que quando a garrafa é apertada a tampinha desce e quando afrouxa 

a tampinha sobe? 

 

Aqui, quando a gente aperta a pressão se concentra aqui, empurrando ele para baixo. E quando 

solta, é porque não tem pressão aqui em cima! A pressão tá aqui embaixo (ALUNA 1). 

 

A densidade da pressão da água! Não tem oxigênio dentro da garrafa. Tipo, quando você aperta 

faz muita pressão aí a massa (ALUNO 2). 

 

[...] aí faz descer (ALUNO 3). 

 

[...] a massa ela tem (ALUNO 2). 

 

[...] deve ter oxigênio dentro (ALUNO 3). 
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[...] é pouca ou muita densidade que não aguenta? Aí tipo, a densidade da massa não vai... pesa! Aí 

por isso faz ela descer. Quando solta a densidade ela fica normal (ALUNO 2). 

 

[...] a massa fica mais leve que a água, então ela sobe (ALUNO 3). 

 

[...] tipo, no momento certo, se não tivesse aberto, ela ia ficar aqui em cima porque a densidade da 

massa é menor, mais leve, faz com que ela flutue. Você pressionando, apertando, vai dar pressão... 

aí a massa vai ficar pesada e vai ter que abaixar (ALUNO 2). 

 

O ar fica pressionado porque é [...] é tipo um ambiente fechado. Aí aperta, o ar tenta sair, mas o ar 

não consegue sair aí pesa. Quando solta deixa o pouco de ar ficar boiando (ALUNO 4). 

 

Quando você aperta aqui embaixo, só por [...] só ficar sem fazer força, mas aí tem uma pressão. A 

massinha fica mais pesada, aí ela desce. Quando solta ela fica mais leve (ALUNO 5).  

 

No décimo sexto tempo didático, foi abordado o conceito de pressão atmosférica 

através da atividade experimental “Como implodir uma lata de refrigerante”18, que não tinha 

sido selecionado previamente. A justificativa para a inclusão dessa atividade decorreu da 

necessidade de aprofundar os conhecimentos relativos à pressão atmosférica e aos efeitos 

relativos à diferença de pressão, levando-se em conta que a pressão exercida por líquidos 

também possui influência da pressão atmosférica em ambientes nos quais a superfície do 

líquido está em contato com o ar. Além disso, a pressão atmosférica também produz efeitos 

sobre o corpo humano. Ressaltamos, também, que os conceitos físicos atrelados à atividade 

experimental são significativos para a reelaboração de respostas pertinentes ao abastecimento 

de água presentes na Figura 3, bem como no acesso à explicação técnico-científica sobre o 

funcionamento das bombas hidráulicas. Sendo assim, não poderíamos deixar de incluir a 

discussão sobre esse assunto durante as atividades que já estavam previamente planejadas. 

Por falta de infraestrutura adequada na escola, o experimento foi realizado fora do 

contexto escolar. Para tanto, o professor, previamente, forneceu as orientação necessárias a 

sua realização, com ênfase nos cuidados que deveriam ser tomados para se evitar algum 

incidente, visto que seria necessária a utilização de fogo para a obtenção de água quente. 

Os alunos ficaram curiosos para saber o que iria acontecer, mas o professor não 

antecipou o resultado, com o intuito de instigar a curiosidade, motivá-los à realização da 

atividade, surpreendê-los, via efeito visual da experiência, levá-los à construção de 

respostas/argumentos a serem explorados em diálogos subsequentes professor-alunos.  

Foi facultada aos alunos a realização da atividade individualmente ou em pequenos 

grupos, condicionada ao registro por fotografia ou vídeo. 

                                                           
18 As orientações aos alunos para a realização da experiência se basearam no vídeo “Como implodir uma lata de 

refrigerante” (MANUAL DO MUNDO, 2011), disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=SvhcfeBpZmI>. 
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Após conferir o registro feito pelos alunos, o professor iniciou um diálogo acerca do 

resultado observado no experimento, sendo que a turma estava bastante agitada e foi difícil 

controlar e acalmar os alunos, com isso alguns comentários ficaram inaudíveis, inviabilizando 

seu aproveitamento para a análise. 

A seguir, são exemplificadas algumas falas dos alunos, representativas de suas 

percepções, durante o diálogo. 

 

- Pergunta-professor: Por que a latinha amassou quando foi retirada do fogo e mergulhada na 

água gelada? 

Por causa do choque térmico (ALUNA 1). 

 

A pressão da água ali gelada fez pressão para dentro (ALUNA 2). 

 

[...] é tipo assim... como se a latinha fosse a pessoa, aí tipo assim... a pessoa saiu de manhã com o 

corpo quente, aí saiu nesse frio e sofreu um choque térmico. No corpo humano, ele sofreu uma 

reação, na latinha ela sofreu outra reação que seria amassar (ALUNA 3). 

 

O ar condensado dentro da lata. A diferença e pressão (ALUNO 4). 

 

A pressão por fora é maior (ALUNA 5).  

 

[...] a pressão da água gelada que tá fora é maior (ALUNO 6). 

 

[...] eu estava pensando na hipotermia. Uma pessoa que fica muito tempo no... é negócio de 

diferença de temperatura. Quando você fica muito tempo em um lugar e no outro, aí a temperatura 

muda do nada... dá choque térmico, aí dá problema em você (ALUNA 5). 

 

- Pergunta-professor: Por que a pressão atmosférica não esmaga o nosso corpo agora? 

 

Porque o nosso corpo não tem vácuo, tá cheio de coisa dentro, né? Tipo osso, tecido, ele nunca 

está vazio (ALUNA 3).  

 

Após a discussão sobre o resultado do experimento, o professor fez uma abordagem 

explicando o ocorrido no experimento e relacionando o resultado com o conhecimento 

científico acerca da pressão atmosférica e da diferença de pressão.  

 

Figura 20: Exemplos de registros (alunos) da atividade “Como implodir uma lata de refrigerante”. 

 

Fonte: Edição do autor, a partir dos registros fotográficos dos alunos. 
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Como já mencionado, os jogos do Brasil na Copa do Mundo e as atividades relativas 

à festa junina da escola acarretaram perdas de tempos didáticos das aulas de Física previstas 

inicialmente, de maneira que houve a interrupção antecipada da sequência didática e sua 

retomada após o recesso escolar do meio de ano. 

Após o recesso, no vigésimo terceiro tempo didático, foi exibido o documentário 

“The Discarded TakePart”, com o intuito de aprofundar as respostas fornecidas pelos alunos 

às perguntas descritas na Figura 4. 

Os alunos se mostraram surpresos ao perceberem que grande parte do lixo e do 

esgoto sem tratamento, acaba tendo como destino final a Baia de Guanabara. Alguns 

comentaram sobre a semelhança entre as imagens que continham poluição da água e lixo, com 

algumas áreas no entorno da escola e do bairro onde residem. A questão das enchentes e da 

coleta de lixo também chamou atenção de um grupo de alunos que lembraram uma enchente 

devastadora que acometeu o bairro e a região onde se localiza a escola, em 2010. A 

responsabilidade por parte do poder público e, também, de cada cidadão, foi enfatizada por 

alguns alunos que demonstraram uma grande insatisfação com a questão da educação e 

conscientização acerca dos cuidados relativos ao saneamento básico. 

Após a exibição do documentário, o professor iniciou um diálogo, relacionando o seu 

conteúdo com as respostas dos alunos às questões sobre o descarte da água constantes da 

Figura 4, complementadas com outras indagações e comentários registrados durante a 

exibição e as decorrentes da leitura prévia do texto “Abastecimento de água e saneamento 

básico”. 

Muitos alunos se mostraram ansiosos para falar, o que resultou em falas simultâneas 

e, consequentemente, na baixa qualidade de partes do registro em áudio. Ressaltamos que, 

como professor, tivemos, nesse momento, dificuldade de exercer o papel de moderador na 

organização das falas dos alunos. Todavia, os diálogos a seguir exemplificam os diálogos com 

os alunos. 

 

- Pergunta-professor: Como o esgoto da nossa casa chega até a Baia de Guanabara? 

 

Pelos rios (ALUNA 1). 

 

Primeiro vai lá pra maré e aí é despejado na Baia (ALUNA 2). 

 

A maré já foi limpa, ficou suja por causa da BR. Lá perto de casa era limpo, aí com a construção 

da BR ele... (ALUNA 1). 
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Através desses rios, tipo a maré. Estavam até recrutando os alunos daqui da escola para o projeto 

“aguadeira” para tentar limpar, sei lá, eles desistiram (ALUNA 3). 

 

Vai para o valão, do valão vai para Guaxindiba e depois para a Baia (ALUNO 4). 

 

Ali no shopping já é a Baia de Guanabara! (ALUNO 5). 

 

E dali vai para onde? (ALUNA 6) 

 

Fica acumulado na Baia (PROFESSOR). 
 

Ué, não é tratado não? (ALUNA 6). 
 

- Pergunta-professor: Como poderíamos salvar a Baia? 

 

Construindo uma estação de tratamento de esgoto (ALUNO 4). 

 

Não jogando lixo (ALUNO 7). 

 

Com a participação de todos (ALUNO 8). 

 

Professor! É inevitável! Porque tem muitas ruas aqui que não entra caminhão de lixo, entendeu? 

Porque muitos lugares daqui não são acessíveis a caminhão de lixo, entendeu? (ALUNO 9). 

 

O caminhão de lixo passa quando quer. Chegando a época de dezembro é quando ele mais passa 

para pedir dinheiro (ALUNA 10). 

 

- Pergunta-professor: E por que o caminhão de lixo não tem acesso a certos locais? 

 

Área de risco! (ALUNO 11). 

 

Porque aqui tem muitas barricadas! (ALUNO 12). 

 

É buraco mesmo! (ALUNO 13). 

 

É só eles tirar a barricada e entrar! (ALUNA 10). 

 

Professor, precisa mais de saneamento básico! (ALUNO 14). 

 

Sim! Muita coisa! (PROFESSOR). 

 

[...] muita coisa mesmo! Essa maré aqui se fosse limpa não taria do jeito que tá hoje... (ALUNO 

14). 

 

[...] ela já foi limpa! (ALUNO 12). 

 

[...] sim, já foi limpa... (ALUNO 14). 

 

[...] dava para tomar banho (ALUNO 12). 

 

[...] eu cheguei a mergulhar nela, eu cheguei a mergulhar naquilo ali! (ALUNO 15). 

 

Professor, você é dessa época? (ALUNA 16). 

 

Não. Não peguei essa época da maré limpa! (PROFESSOR). 

 

[...] professor! A culpa é de quem veio antes da gente, por ela estar desse jeito (ALUNO 17). 
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- Pergunta-professor: Mas é só culpa das pessoas? 

 

Do governo! (ALUNO 4). 

 

A gente tem que se conscientizar que... que a gente tem que fazer (ALUNO 17). 

 

[...] você pensa que é fácil? (ALUNO 4). 

 

 [...] que a gente pode muito bem... todo mundo aqui recolher, aí pá... botar na esquina da rua 

assim, aí uma pessoa só, uma pessoa só, aí vem recolhendo, aí vem recolhendo, aí leva lá pra fora 

onde passa o caminhão do lixeiro. Aí no final do mês pô... fala assim, ah não, vamo dar um 

dinheiro pra ele, vamo dar uma ajuda de custo... (ALUNO 17). 

 

[...] você já viu o tamanho do Jardim Catarina? É o maior bairro de São Gonçalo, cara! (ALUNO 

4). 

 

[...] mesmo assim cara! O caminhão de lixo só passa duas vezes na semana! (ALUNO 17). 

 

[...] uma pessoa só não adianta. Então onde você vai enfiar o lixo? Dentro da sua Kombi?  

Esses lixo do lixão vai pra onde? Fica lá? (ALUNA 6). 

 

Sabe o que que acontece? Tipo assim, lá em casa a rua em cima, a rua em cima, o esgoto da rua 

que era para ser tratado essas paradas assim, tá tudo entupido. E tem aqueles bueiros de água né, 

que recolhe a água da chuva. Aí agora tá tudo... com bueiro de água de rua... eles furaram tudo e 

botaram com água de rua. E agora? Não tem... não tem mais tratamento da água agora (ALUNO 

14). 

 

Espera, espera, espera! (PROFESSOR). 

 
Eu não ia falar nada demais professor! Eu só ia falar que quando chove e enche, tem gente que 

entra ali e toma banho. Meu primo na época entrou, ele pegou uma bactéria, ele parou de andar! 

Ficou um mês sem andar (ALUNA 10). 

 

[...] meu tio caiu lá, caiu lá. Meu tio caiu lá dentro, teve que fazer aquele negócio... (ALUNO 4). 

 

- Pergunta-professor: A questão do lixo que é acumulado e do esgoto que causam poluição. É 

responsabilidade do governo? O governo tem responsabilidade? 

 

Tem da gente também né? Porque tem uma cambada de [...] que joga o lixo todo na rua. (ALUNO 

18).  

 

[...] na verdade, é mais nossa do que deles (ALUNO 18). 

 

[...] metade, metade! (ALUNA 10). 

 

- Pergunta-professor: Se você parar de jogar lixo no chão e no valão, vai despoluir? Não! 

Porque o seu esgoto vai ter que continuar caindo dentro da maré, não tem onde colocar, não 

tem estação de tratamento, entendeu? Esse é o problema. 

 

[...] pior também é o lixo eletrônico, né? Porque eles importam...eles exportam lixo eletrônico 

daqui e leva para a África. (ALUNO 9). 

 

Eu acho que esse negócio de lixo não tem solução porque os pessoal que mora lá do lado de lá, 

joga o lixo tudo na beira da BR e o caminhão de lixo não passa lá. E quem mora do lado de cá, 

joga dentro do valão (ALUNA 10). 
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- Pergunta-professor: Por que o município de Niterói é mais favorecido com a distribuição de 

água tratada, se o Sistema Imunana – Laranjal se encontra em São Gonçalo? 

 

Porque tem mais gente que paga (ALUNA 1). 

 

Dinheiro! (ALUNO 20). 

 

Lá é bairro de rico (ALUNO 4). 

 

A população de Niterói possui um maior poder aquisitivo. Por isso Niterói é privilegiado no acesso 

a água tratada. Nem todas as residências de São Gonçalo possuem hidrômetros (Professor). 

 

[...] aí tá dizendo que consta CEDAE... que de alguma coisa... que disseram que iam botar rede de 

esgoto e de água pra todo mundo, só que aí o que... eles contrataram uma empresa terceirizada, 

botaram os... qual o nome daqueles troços? (ALUNA 3). 

 

Hidrômetros (PROFESSOR). 

 

[...] Hidrômetros! Mas não botaram... não fizeram a ligação da água. Aí tem morador recebendo a 

conta, sendo que não tem água! (ALUNA 3). 

 

[...] até hoje! (ALUNO 21). 

 

[...] exatamente. Que absurdo! (ALUNA 3). 

 

- Pergunta-professor: E a conta é igual ao o que ele falou ali, cobrando mais de 5,0 mil reais! 

 

[...] cobrando por mais de 10, 15 anos, sendo que a pessoa não tem nem água! E eles não botaram 

por casa, eles botaram por lote. Aí a pessoa sabe como é né... vai ter que pagar a conta depois... 

ninguém vai pagar, ninguém paga nada! É igual ao negócio do asfalto, que na prefeitura consta 

que o bairro todo tá asfaltado, vai saber.  (ALUNA 3).  

 

- Pergunta-professor: Mas aqui não está! O que teve que acontecer para a água chegar aqui? 

 
Os moradores se viraram (ALUNA 22). 

 

Alguém assassinou alguém? (ALUNA 23). 

 

Eles...os próprios moradores eles se organizaram pra... (ALUNA 24). 

 

Então foi o que? (ALUNA 23). 

 

O Ciep! A escola! Só começou a ter água da rua aqui, quando o Ciep foi construído. Todas essas 

casas aqui não têm hidrômetros oficiais do governo (PROFESSOR). 

 

Aí um pega daqui, um pega de lá (ALUNA 6). 

 

Caraca, lá em casa é assim. Que vergonha! (ALUNA 25). 

 

A água da rua só chega aqui nas casas da Ipuca porque tem ligações clandestinas pegando água 

que vem aqui para o Ciep. Se não fosse pela escola, não teríamos nem como ter ligação 

clandestina. Estaria mais abandonado ainda (PROFESSOR). 

 

- Pergunta-professor: Passou a ter enchente aqui com frequência. Por que não tinha antes? 
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Porque os animal fica jogando lixo lá, ó! Na maré (ALUNA 6). 

 

O pistão também (ALUNO 26).  

 

O solo parou de absorver parte da água (ALUNO 27). 

 

Eu acho que o descarte não tá feito da forma correta (ALUNO 4). 

 

Eu acho também que foi por causa do governo. Porque não está interessado em desenvolver... 

(ALUNA 6). 

 

Desenvolver políticas públicas para atender essas necessidades (PROFESSOR). 

 

Exatamente! (ALUNA 6). 

 

Com o pistão tem uma barreira (ALUNO 26). 

 

Professor, mas naquela época quando teve a enchente de 2010 não tinha o pistão ainda não. Tinha? 

(ALUNA 28). 

 

Não tinha não! (ALUNA 29). 

 

Foi em 2010, professor? (ALUNA 6). 

 

Mas ali foi pela quantidade de chuva que caiu numa só noite. Ali choveu o que deveria ter chovido 

numa estação inteira. Foi em 6 de abril de 2010 (PROFESSOR). 

 

Na sua casa encheu? (ALUNA 6). 

 

Não chegou a entrar, mas ficou a dois dedos de entrar na varanda lá de casa (PROFESSOR). 

Eu lembro, que tipo assim... chegou na cintura a água (ALUNA 30). 

 

Lá na baixada a água chegou até quase o teto, porque é muito baixo (ALUNA 31). 

 

Os vigésimo quinto e vigésimo sexto tempos didáticos foram destinados aos 

comentários dos textos “O que é e como funciona um sistema de abastecimento de água e 

Abastecimento de água por poços” e “Funcionamento das bombas hidráulicas”. Nessa etapa, 

foi necessário que o professor fizesse a leitura dos textos para a turma, visto que a maioria dos 

alunos não realizou a leitura prévia dos mesmos. Com isso, a maior parte dos comentários foi 

feita pelo próprio professor, e os alunos tiveram uma mínima participação direta nessa 

atividade, sendo assim, não foi feito o registro em áudio dos comentários, já que grande parte 

do tempo de aula ficou comprometida pela leitura e intervenções do professor.  

No vigésimo sétimo tempo didático, foi abordado o experimento “Como fazer uma 

minibomba d’água caseira - será que funciona?”, por meio da exploração do vídeo, 

correlacionando seu conteúdo com a questão da Figura 3 “O que faz a água jorrar neste 

reservatório (caixa d’água?). A seguir, listamos alguns comentários com os conhecimentos 

prévios dos alunos acerca do funcionamento da bomba. 
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- Pergunta-professor: Na primeira folha que vocês responderam, muitos disseram que as casas 

são abastecidas por poços. Nós já vimos que a água do poço chega até a caixa d’água através 

das bombas hidráulicas. Como vocês acham que a bomba hidráulica das suas casas funciona? 

 

A bomba tem impulsão... ventilação (ALUNO 1). 

 

Pela pressão do ar (ALUNA 2). 

 

- Professor: Vocês podem falar, não precisam ficar acanhados. Ninguém, além de mim, vai 

ouvir esse áudio. Falem o que vocês pensam e sabem sobre esse assunto.  

 

Eu acho que é realmente devido à pressão do ar porque quando eu ligo a bomba lá de casa, eu vejo 

sai um arzinho, aí tem uma ligação com o ar dentro da bomba (ALUNA 2). 

 

Mesma coisa que isso. Ela vai rodando aí a água vai chegar numa parte... e vai jogar pra cima com 

uma força mais ou menos assim... esqueci o nome daquele troço... energia alguma coisa... esqueci, 

mas é isso (ALUNA 3). 

 

É a eletricidade que leva a água (ALUNO 4). 

 

Por causa da pressão, a rotação do disco é... o rolamento dentro da cabeça da bomba. Com a 

pressão vai jogar, e a tendência é subir. Por causa do ar... vai dando vácuo e ela vai subindo, 

jogando água pra cima. Eu sei disso porque trabalho com isso (ALUNO 5). 

 

É tipo o ventilador, professor (ALUNO 6). 

 

- Pergunta-professor: O que tem o ventilador? 

 

O ventilador ele não gira é... não joga o ar pra lá? (ALUNO 6). 

 

[...] joga! (PROFESSOR). 

 

[...] ele puxa daqui. É tipo é... É tipo isso... a pressão que vem e puxa de um lado pra outro 

(ALUNO 6). 

 

Ele fez aquela parada. É igual ele fez ali. Ele pegou o bagulho e colocou assim... ele colou e fez 

uma... tipo uma ventoinha e jogou água (ALUNO 7). 

 

- Pergunta-professor: Por que quando a hélice gira, a água consegue passar por ela e subir? 

 

Por causa do ar, da pressão (ALUNA 8). 

 

- Pergunta-professor: Pressão de quem? 

Do ar, da água (ALUNA 8). 

 

Eu já vi que em lugares que tem aqueles ventiladores enormes, que quando a pessoa vai e faz 

aquele teste de gravidade, a pessoa sobe (ALUNA 9). 

 

Aquilo gira e puxa a água e joga ela pra cima (ALUNO 10). 

 

Professor! Por que que a caixa sempre fica em cima? (ALUNO 11). 

 

[...] nós já respondemos isso! Lembra do experimento da garrafa furada? (PROFESSOR). 
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[...] hum (ALUNO 11). 

 

[...] no furo de baixo, era onde a água saía com mais velocidade e chegava mais longe. Porque a 

pressão nele era maior. Então a pressão do líquido depende da altura da coluna de líquido, quanto 

maior a coluna de líquido que está acima do ponto, maior será a pressão. Então a caixa d’água fica 

no alto para ficar uma coluna de água acima das torneiras, do chuveiro, ou para onde ela for sair, 

para ter pressão suficiente para sair (PROFESSOR). 

 

Mas também se ela tivesse embaixo, só com bomba para ela subir né? (ALUNO 12). 

 

[...] é (PROFESSOR). 

 

O vigésimo oitavo tempo didático estava previsto para ser utilizado abordando o 

experimento “Tubo de Venturi caseiro e equação de Bernoulli”, já mencionado na p. 55. 

Porém também não obtivemos sucesso na sua montagem prévia, visto que foi empregado 

muito tempo para a tentativa de montagem da minibomba e da procura pela bomba de aquário 

adequada para a atividade anterior. Sendo assim, também foi exibido o vídeo com a 

montagem e execução do experimento, e os alunos expuseram as suas opiniões com base no 

que foi visto e através dos seus conhecimentos prévios. A turma se mostrou agitada por conta 

do campeonato de futebol de salão que estava acontecendo na escola durante a semana, o que 

acabou atrapalhando um pouco a discussão, já que alguns alunos conversavam paralelamente. 

A seguir, relatamos algumas dessas opiniões e comentários. 

 

- Pergunta-professor: Antes de ligar o secador de cabelo, o líquido aqui dentro da mangueira 

estava mais ou menos na mesma altura. Por que o líquido fica desnivelado quando liga o 

secador? 

Porque o lado direito... tem mais pressão (ALUNO 1). 

 

Porque o ar puxou ele (ALUNA 2). 

 

Mas professor! Será que usando coca – cola, será que isso não influenciou não? (ALUNA 3). 

 

[...] não. Ele fez uma piada ali da Fanta com a Coca- cola. Tem que usar qualquer líquido, mas que 

tenha cor para você poder ver esse desnível. Pode ser até com água se quiser. O líquido só não 

pode ser muito viscoso (PROFESSOR). 

 

Desnivelou porque a gravidade puxou para o outro lado (ALUNO 4). 

 

Porque ventou na direção de lá, aí o vento sugou uma parte aí deu uma desnivelada... se fosse... o 

vento fosse mais forte a água teria dado a volta e teria sido jogada pra lá (ALUNO 5). 

 

Gera uma pressão ali (ALUNO 11). 

 

[...] gera uma pressão ali aonde? (PROFESSOR). 

 

[...] na parte mais estreita. É por isso que o líquido desse lado aqui sobe um pouco mais (ALUNO 

11). 

 



91 

 

- Pergunta-professor: A pressão nessa parte estreita vai ficar maior ou menor? 

Eu acho que menor (ALUNO 11).  

 

[...] por quê? (PROFESSOR). 

 

[...] porque sobe. Eu acho que a pressão vai pro lado direito e a pressão aqui vai seguir tudo pra 

baixo. Então o líquido do outro lado sobe (ALUNA 12). 

 

Porque se tiver maior ali, ia forçar a água pra baixo. (ALUNA 13). 

 

[...] aqui na estreita que você tá falando? (PROFESSOR). 

 

[...] é. Se aí tivesse maior, ia forçar essa primeira parte pra baixo (ALUNA 13). 

 

- Pergunta-professor: Por que quando você dá descarga no vaso sanitário, não tem refluxo?  

 

Porque não tem força (ALUNO 6). 

 

Não tem pressão atmosférica (ALUNA 7). 

 

Porque o nível do vaso tá mais alto que o nível da tubulação (ALUNO 8). 

 

A pressão aumenta quando você joga mais água (ALUNO 9). 

 

- Pergunta-professor: E quando para de dar descarga? 

 

Fica normal! (ALUNA 10). 

 

Ela fica constante, normal. Um empurrando o outro (ALUNO 6). 

 

 

5.4.3 Avaliação da aprendizagem 
 

A fim de contemplar os critérios de avaliação previstos na escola, os vigésimo nono e 

trigésimo tempos didáticos foram utilizados para a avaliação da aprendizagem, por meio da 

aplicação de prova, cujo instrumento adotado, já mencionado anteriormente, se encontra no 

Apêndice 9.3. Como pode ser observado, constam desse instrumento 3 questões de exames da 

UERJ, 5 do ENEM e 3, elaboradas pelo autor, com enunciados com mais afinidade ao alcance 

da proposta de ensino, no sentido de contemplar o entrelaçamento do conhecimento científico 

com questões sociais. 

 Os alunos ficaram apreensivos e um pouco nervosos na semana que antecedeu a 

prova, com demonstração de certa insegurança em relação ao desempenho nessa avaliação. 

No dia da avaliação, em um primeiro momento, a turma se encontrava agitada e preocupada, 

mas depois que o professor conversou e explicou que as questões estavam relacionadas a todo 

o processo de ensino vivenciado anteriormente, eles se acalmaram e a avaliação transcorreu 

sem maiores problemas. 
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Optamos por desenvolver uma avaliação com uma abordagem conceitual sem a 

predominância de aplicação de fórmulas e cálculos matemáticos, visto que a maior parte das 

atividades desenvolvidas e aplicadas foi de cunho qualitativo. A nosso ver, essa iniciativa 

além de não se distanciar dos propósitos dos exames de seleção, mais especificamente das 

provas dos ENEMs, procurou atender as especificidades relativas à formação dos estudantes 

que integraram o universo da investigação, já que após sondagem junto à direção da escola, 

soubemos que uma grande parcela dos alunos não haviam tido aulas de Física no 1º ano do 

Ensino Médio e nem no 9º ano do Ensino Fundamental, configurando um déficit de 

aprendizagem através da lacuna deixada nessas séries anteriores. 

Vale ressaltar que, além da aplicação desse instrumento de avaliação, os alunos 

foram continuamente avaliados durante todo o processo de aplicação das atividades, por meio, 

do envolvimento, empenho e dedicação, tanto na aquisição de materiais para a elaboração dos 

experimentos, como na participação através de comentários, opiniões, sugestões e outras 

formas de contribuições que enriqueceram a interação entre os alunos e o professor.  

Quantitativamente, os resultados mostraram que a maioria dos alunos conseguiu 

alcançar e superar a média bimestral estabelecida na escola que é de 5,0 pontos. Em termos 

quantitativos, do total de 60 alunos, a média alcançada por 46 foi igual ou superior à 

estabelecida pela escola, enquanto que 14 abaixo. 

Qualitativamente, podemos destacar a influência das atividades na quantidade de 

erros e de acertos das questões propostas no instrumento avaliativo. Os conceitos abordados 

fundamentaram a base conceitual para que os alunos pudessem interpretar e responder ao que 

foi proposto. A seguir, no Gráfico 1, são evidenciados quantitativamente os resultados para 

cada questão do instrumento de avaliação. 

 

Gráfico 1: Análise quantitativa dos resultados por questão do instrumento de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. 
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A seguir, apresentamos uma análise sobre o desempenho dos alunos na perspectiva 

qualitativa, relativamente à forma de abordagem dos conceitos e os recursos didáticos 

utilizados no processo de ensino e o conhecimento científico presente nas questões. 

Em relação à questão 1, os conceitos apresentados com o uso do experimento 

submarino na garrafa, a maioria dos alunos não conseguiu demonstrar a aprendizagem 

esperada, o que, a nosso ver, sinaliza a necessidade de retomada desses conceitos em uma 

próxima oportunidade, buscando apresentá-los de uma outra forma, inclusive com exploração 

de outros aparatos experimentais que tenham mais afinidade com a experiência vivencial dos 

alunos. 

O resultado obtido pelos alunos na questão 2 nos permite considerar que a atividade 

de ensino com o experimento cama de pregos, que trata da pressão nos materiais sólidos, se 

mostrou adequada aos propósitos previstos no planejamento de ensino.  

As questões 3 e 4 estão interligadas ao experimento Lei de Stevin - tubo com furos 

em alturas diferentes, que retrata o conceito da pressão nos líquidos com e sem a influência da 

pressão atmosférica. Na questão 3 percebemos um equilíbrio entre acertos e erros, já na 

questão 4, há uma leve superação na quantidade de erros. Esse resultado nos leva a 

depreender que uma revisão desse conteúdo, sem mudanças nos recursos didáticos, seria 

apropriada. 

A base conceitual necessária para a resolução da questão 5 foi desenvolvida nas 

discussões do experimento “Como implodir uma lata de refrigerante” e da exibição do vídeo 

“Como fazer uma mini bomba d’água caseira - será que funciona?” que abordaram o conceito 

de diferença de pressão e de pressão atmosférica. Entendemos que a leitura prévia e discussão 

acerca do texto Funcionamento das bombas hidráulicas foram estratégias válidas para a 

aprendizagem dos conceitos pertinentes a essa questão. O resultado aponta para uma leve 

superação da quantidade de acertos em relação à de erros. Desse modo, entendemos que o 

objetivo dessa atividade foi alcançado, não configurando uma necessidade de revisão desse 

conteúdo.  

As questões 6 e 7 abordam conteúdos científicos que durante as atividades de ensino 

foram tratados com ênfase nos seguintes experimentos: submarino na garrafa - questão 6; Lei 

de Stevin - tubo com furos em alturas diferentes e Como implodir uma lata de refrigerante -

questão 7. Como mostrado no Gráfico 1, o índice de acertos foi expressivo, nos levando a 

acreditar que a forma de exploração desses conceitos durante as atividades se mostrou 

apropriada. 
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O enunciado da questão 8 tem relação direta e/ou indireta com a realidade vivenciada 

pelos alunos que residem no bairro onde a escola está localizada, particularmente no que diz 

respeito à preservação ambiental dos rios e córregos que vão desembocar na Baia de 

Guanabara. O tema poluição dos rios e mares teve a discussão balizada pelo texto 

Abastecimento de água e saneamento básico e pela exibição do documentário “The Discarded 

TakePart”. Apesar da incompletude notada na maioria das respostas dos alunos quando 

comparada às avaliadas como corretas, um fato chamou a nossa atenção, não houve respostas 

incorretas, apenas uma parcela pequena dos estudantes, aproximadamente 8%, não respondeu 

à questão. Entendemos que as discussões acerca do tema auxiliaram no desenvolvimento do 

senso crítico acerca das questões ambientais, políticas e sociais, contribuindo, assim, para a 

formação do indivíduo e atuação na sociedade. Posto isso, avaliamos como pertinentes, tanto 

a abordagem metodológica e os recursos didáticos adotados. 

A base conceitual para a resolução da questão 9 está presente no desenvolvimento 

dos experimentos “Beba um arco íris” e “Submarino na garrafa” que referem-se aos conceitos 

de densidade e empuxo. O resultado aponta um equilíbrio na classificação das respostas dos 

alunos para essa questão. Apesar da ampliação no número de estudantes que deixaram de 

respondê-la, cerca de 17%, destacamos o fato do índice de acertos ter superado o de erros; 

além disso, houve a ampliação da quantidade de respostas incompletas, que não estão 

necessariamente erradas. Dessa forma, o resultado mostra que os objetivos foram alcançados 

e não vimos a necessidade de rever essa questão com a turma. 

A questão 10 está relacionada diretamente com o experimento “Como implodir uma 

lata de refrigerante” que também trata da pressão atmosférica e da diferença de pressão. A 

quantidade de acertos foi muito baixa, porém, houve um grande número de respostas 

incompletas. Nesse caso específico, chamamos a atenção para o fato de que o desempenho 

satisfatório na questão exigia do aluno a aplicação do conhecimento científico em um 

contexto (o corpo humano), que frente aos resultados alcançados, nos leva à percepção de que 

não foi devidamente explorado, sinalizando para a necessidade de retomada dos diálogos 

sobre o assunto. 

Os alunos também participaram da análise dos resultados, expressando sua satisfação 

ou insatisfação sobre a condução dos processos de ensino e aprendizagem, mediatizados pelos 

diálogos entre o professor e os alunos e pelas interações alunos-recursos didáticos. Para tanto, 

o professor elaborou algumas perguntas e eles responderam de maneira individual sem a 

obrigatoriedade de se identificar, para que prevalecesse a sinceridade das respostas. A seguir 
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apresentamos na forma exposta pelos alunos alguns comentários relativos às perguntas 

propostas. 

 

- Você gostou da maneira como foi avaliado? Justifique. 

 

Sim. Porque quebrou um paradiguima (sic) das aulas normais; é sempre bom ter uma aula 

diferenciada, uma maneira diferente de aprender pode nos dar um melhor aprendizado. (ALUNO 

1). 

Sim, gostei. Achei bem diversificada a maneira que fomos avaliados, saímos da rotina de sermos 

avaliados apenas por provas e testes. (ALUNO 2). 

Sim, trazer experiências para a sala de aula faz com que as aulas fiquem mais interessante (sic) 

(ALUNO 3). 

Sim. Saímos um pouco da rotina de só copiar dever do quadro (ALUNA 4).  

Sim, foi diferente (sic) aulas e todos nois (sic) pôde participar (ALUNO 5). 

Sim, as matérias escolares são boas, mas podem melhorar (ALUNO 6). 

Muito, pois é uma forma mais prática de entender e tirar dúvidas (ALUNO 7). 

Sim, aprendi não só na teoria, mas também na prática. Esse método diferenciado cientificamente 

(ALUNO 8). 

Não obtivemos respostas negativas por parte dos alunos, dessa forma, entendemos 

que a nossa opção por uma prática educativa voltada para a inserção da realidade dos alunos 

nos processos de ensino e aprendizagem, na qual há a intencionalidade de dar-lhes voz, se 

mostrou positiva e validou os pressupostos freireanos.  

 

- Você concorda com a maneira que as disciplinas escolares são ministradas? Justifique. 

Não. Porque existem outras maneiras de ensinar, não apenas matéria no quadro, explicações e 

provas. (ALUNO 1). 

Não. Gostaria de ter mais atividades diferentes das que temos normalmente, gostaria de ter mais 

atividades em grupo, como um debate, por exemplo, mas entendo que isso não dá muito certo em 

turmas tão cheias (ALUNA 2).  

Sim, porque os professores eles ajudam e explicam a matéria e tiram dúvidas se os alunos não 

estiverem entendendo (ALUNO 3). 

Alguns (sic) sim outras não, pois devemos aprender de maneiras diferentes (ALUNO 4). 

De certo modo sim. Os professores explicam bem, de um modo que todos consigam acompanhar a 

matéria, mas acho que falta “experiência” para os alunos, aulas práticas. Mas não por conta de 

vontade dos professores, e sim por falta de estrutura da escola (mas por conta do governo e não da 

administração do mesmo. Alguns professores conseguem trazer experiências, e eu gosto bastante 

(ALUNO 5). 

Acredito que deve haver um equilíbrio entre conteúdos que tem que ser posto no quadro e 

atividades mais dinâmicas, tornando assim, as aulas menos monótonas e mais divertidas (ALUNO 

6). 
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Não. Porque deveria ter mais aulas dinâmica (sic) e prática. Com isso, chamaria mais a nossa 

atenção (ALUNO 7). 

Concordo em parte, porque os alunos não ficam no mesmo nível das escolas particulares (ALUNO 

8). 

Não. Professores de algumas matérias dão opiniões próprias sobre o assunto estudado, e não da 

matéria só (ALUNO 9). 

É relativo, alguns professores ficam só na teoria, não usam a prática como o senhor (ALUNO 10). 

 

Os comentários exemplificam que embora alguns alunos estejam de acordo com o 

ensino tradicional, a maior parte demonstra certa insatisfação, sugerindo mais dinamismo e 

praticidade nas aulas. 

 

- As atividades realizadas estavam de acordo com a realidade vivenciada por você? Justifique. 

 

Sim, porque vivenciamos isso no dia a dia e não percebemos (ALUNO 1). 

Sim. Os vídeos e os textos mostraram bastante a realidade da nossa região e esclareceu o 

funcionamento de coisas que não compreendíamos (ALUNA 2). 

Sim. As questões do saneamento, da distribuição da água e outros que não lembro. Eles estão 

presentes no nosso dia a dia (ALUNO 3). 

Sim. As ruas sem asfalto, encanamento de esgoto quebrado nas ruas (ALUNO 4). 

Não. Porque não vivo isso no meu dia a dia (ALUNO 5). 

Sim, as atividades trouxeram esclarecimento sobre coisas que já usávamos mas não 

compreendíamos (ALUNO 6). 

Sim, como esgoto ao céu aberto (ALUNO 7). 

Sim, vejo as situações citadas todos os dias (ALUNO 8). 

Sim, porque as atividades relatam uma realidade do nosso bairro (ALUNO 9). 

Sim, no meu dia a dia presencio muito a poluição, e em alguns textos e aulas vimos isso (ALUNA 

10). 

As atividades realizadas estavam de acordo com a realidade de 98% da turma, a maioria da turma 

mora em locais que são afetados pela irresponsabilidade de nossos governantes (ALUNO 11). 

 

Os exemplos de respostas reproduzidas acima são expressivos no que se referem à 

forma apropriada de problematização do contexto vivenciado pelos alunos e atividades 

propostas e realizadas. Isso retrata a importância dos conteúdos escolares estarem interligados 

com a realidade presente na vida dos alunos, para que a aprendizagem se torne mais prazerosa 

e com significado para o aprendiz. 
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- Você acrescentaria algo nas atividades? Sugestões? Justifique. 

 

Não. Porque todas as atividades tiraram as minhas dúvidas (ALUNO 1). 

Sim, laboratórios de pesquisa de química e física (ALUNO 2). 

Sim. Mais aulas práticas (ALUNO 3). 

Acrescentaria, mas entendo que os professores fazem o que podem e o governo atual não facilita a 

melhoria na educação (ALUNO 4). 

Sim. Mas é um trabalho do governo investir na infraestrutura da escola, então não há muito o que 

fazer por conta disso (ALUNO 5). 

Não. Gosto do jeito que aprendi (ALUNO 6). 

Sim. Computação, robótica,... (ALUNO 7). 

Não. As atividades de física estão bem legais desse jeito (ALUNO 8). 

Não. Porque deu para aprender bastante coisas novas (ALUNO 9). 

Não. Para o ensino público está sendo bom (ALUNO 10). 

 

Houve um equilíbrio entre as respostas positivas e negativas. Muitos alunos apontam 

a necessidade de haver mais aulas experimentais, destacando a menção do anseio por um 

laboratório e algumas críticas ao governo.  

 

5.4.4 O resultado das entrevistas 

 

O roteiro de entrevistas (Apêndice 9.1) foi distribuído para os alunos no nono tempo 

didático e devolvido para o professor no vigésimo primeiro tempo didático. Em uma das 

turmas, grande parte dos alunos não deu a devida atenção para essa atividade e acabou não 

realizando a entrevista dentro do prazo estabelecido. Contudo, por intermédio dos dados 

coletados nas entrevistas pelos demais (duas turmas) junto a 80 pessoas, foi possível a 

obtenção de informações importantes sobre a realidade local (bairro Jardim Catarina) e de em 

outras áreas nas proximidades do bairro da escola e, em minoria, em outras mais distantes, 

conforme distribuição exposta no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Distribuição das entrevistas por localidade. 

 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

A maior parte dos entrevistados reside no seu bairro numa faixa de tempo que varia 

entre 10 e 20 anos, que no caso do Jardim Catarina, coincide com a chegada da escola na 

localidade chamada Ipuca e a realização de algumas obras de urbanização promovidas pelo 

Governo do Estado. O Gráfico 3 sintetiza os dados relacionados ao tempo que os 

entrevistados residem nas localidades mencionadas nas entrevistas. 

 

Gráfico 3: Tempo de moradia em dos entrevistados por localidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 
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Nas residências dos entrevistados, foi detectada a predominância do limite de 6 

pessoas por moradia, já que apenas dois entrevistados informaram números superiores, 10 e 7 

pessoas, respectivamente. 

Como a localização da escola é no município de São Gonçalo (SG), a análise dos 

dados ficou restrita aos coletados junto aos entrevistados desse município, visto que a 

realidade dos alunos pode não coincidir com a realidade de outras localidades. Sendo assim, 

os próximos resultados se referem a aqueles obtidos com entrevistados do município de São 

Gonçalo. Nesse sentido, tipos predominantes de abastecimento de água são apresentados no 

Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Tipos de abastecimento de água nas residências dos entrevistados de São Gonçalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

Observamos a presença das duas formas de abastecimento de água: encanada (da 

rua) e de poço. Porém existe forte indício de que a maioria das casas que são abastecidas por 

água da rua, possui ligação clandestina como mostraremos nos gráficos a seguir. O gráfico 5 

mostra o resultado apresentado pelas residências que são abastecidas somente e também pela 

água encanada.  
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Gráfico 5: Abastecimento em que há a participação total ou parcial de água encanada. 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

Conforme mencionado anteriormente, os resultados expostos no Gráfico 5 induzem a 

fortes indícios de que a maioria das residências dos entrevistados no município de SG possui 

abastecimento fornecido por água encanada através de ligações alternativas devido à ausência 

de hidrômetros. Possivelmente parte dessas ligações, supostamente alternativas, passou a 

existir após a construção e funcionamento da escola no bairro de Jardim Catarina. Outro fator 

que reforça esse indício é o fato de que a grande maioria dos entrevistados não paga taxa de 

água. Do total daqueles que informam que suas residências são abastecidas com água tratada 

da distribuidora CEDAE, 40 pessoas declaram que não pagam taxa de água. Dentre as demais, 

6 pagam até R$ 30,00 de taxa mensal, 2 entre R$ 30,00 e R$ 50,00, 4 mais de R$ 50,00 e 4 

não souberam informar. Enfatizamos também que a maioria das residências está interligada à 

rede de água encanada recentemente. Do universo de entrevistados de São Gonçalo, 33 

pessoas informaram que a sua casa está ligada à rede de água há no máximo 10 anos, 12 

pessoas disseram que a ligação aconteceu entre 10 e 20 anos atrás, 8 pessoas informaram que 

a ligação foi feita entre 20 e 30 anos, apenas um informou que a residência tem ligação há 

mais de 40 anos e os demais, 6 entrevistados, não informaram. Sobre a frequência de 

abastecimento, a maioria dos entrevistados respondeu que a água da rua chega às casas no 

máximo 3 vezes por semana. Ressaltamos, também, que a ampla maioria dos entrevistados 

demonstra saber que água encanada que chega até as residências é proveniente da CEDAE. 

Em relação ao saneamento básico, a maioria das casas entrevistadas estão conectadas 

à rede de esgoto da rua, sendo 36 residências interligadas e outras 24 casas sem conexão, 

apenas 1 entrevistado não soube informar se a sua residência possui ou não conexão com a 

rede de esgoto. O tempo de conexão à rede de esgoto também é recente: 19 residências - até 

10 anos; 9 entre 10 e 20 anos; apenas 2 residências entre 20 e 30 anos; 4 não informaram. A 

maior parte do descarte do esgoto é feito através de fossas e sumidouros e nas casas que são 

interligadas à rede, o esgoto é armazenado em fossas antes de ir para a tubulação que leva até 
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à rede. Notamos que na questão do saneamento básico, existe um grande descaso dos 

Governos municipal, Estadual e Federal, visto que a rede de esgoto presente nas ruas das 

casas dos entrevistados foi construída, na sua maioria, pelos próprios moradores como indica 

o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Responsável (is) pela construção da rede de esgoto nas ruas das residências dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

As informações contidas no Gráfico 6 mostram claramente o descaso do poder 

público para com a questão do saneamento básico no município de SG, mais precisamente no 

bairro Jardim Catarina. Se os moradores não tivessem tomado a iniciativa de construir a 

própria rede de esgoto, essas residências estariam, provavelmente até hoje, despejando esgoto 

a céu aberto e contribuindo para a poluição e proliferação de doenças na localidade.  

Em relação ao abastecimento feito somente e também pela água de poço, o resultado 

apresentado no Gráfico 4 mostra que essa forma de abastecimento também predomina nas 

residências das pessoas entrevistadas. O Gráfico 7 mostra a frequência dos tipos de poços que 

predominam nas residências, segundo os relatos dos entrevistados. 
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Gráfico 7: Tipo de poços. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

De acordo com maioria dos entrevistados (25 residências), a profundidade dos poços 

se encontra entre 10 e 20 m, enquanto 12 residências têm poços com profundidade de até 10 

m, duas entre 40 e 50 m; apenas 2 possuem poços com mais de 50 m de profundidade e 5 

entrevistados não souberam informar a profundidade dos poços das suas casas. Confrontando 

esses dados com as informações contidas no texto “Abastecimento de água por poços”, 

verificamos que parte da classificação dos poços apresentada pelos moradores não condiz 

com a apresentada no texto. Segundo o texto, os poços de manilha devem ter profundidade de 

até 20 m, já nos semi-artesianos a profundidade deve variar entre 20 e 50 m e nos artesianos, 

o previsto é uma variação de profundidade entre 50 e 2000 m. Relatos dos entrevistados 

mostravam poços artesianos com 8,0 m de profundidade e poços de manilha com mais de 20 

m de profundidade. De qualquer forma, o abastecimento por poços se mostra eficaz nas 

residências entrevistadas, visto que a maior parte das casas não sofre problemas com 

abastecimento de água nos períodos de estiagem. Possivelmente isso de deve ao fato de que 

não existe pavimentação nas ruas dessas casas, e a água se infiltra no solo pelo efeito da 

capilaridade demonstrado em parte do experimento “cano d’água feito de papel”. Com isso o 

lençol freático é abastecido nos períodos de chuva, o que não ocorre em áreas pavimentadas 

conforme foi mostrado no texto “Abastecimento de água e saneamento básico”, o qual mostra 

que uma das possíveis causas da crise hídrica é a pavimentação de áreas sem os devidos 

critérios que visam à preservação dos lençóis freáticos.  

Em relação à qualidade da água, as entrevistas relatam que quase todas as 

residências, que utilizam a água do poço para consumo, não realizam teste de sua qualidade, 

conforme ilustra o Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Uso de teste de qualidade da água do poço. 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

A única pessoa que alegou fazer algum teste de qualidade informou que retira a água 

do poço com uma garrafa PET e observa a coloração. É importante ressaltar que o consumo 

de água sem tratamento adequado, como cloração, pode trazer inúmeras doenças causadas por 

agentes patogênicos presentes na água sem tratamento.  

Em relação ao saneamento básico, existe um equilíbrio entre casas com e sem 

conexão com a rede de esgoto da rua, conforme apresentado no Gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Residências abastecidas por água de poços e rede de esgoto. 

 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

Mesmo nas casas interligadas à rede de tratamento de esgoto, o esgoto 

majoritariamente é armazenado em fossas. Tal como na rede de água, a maior parte da rede 

foi construída pelos próprios moradores, inclusive um dos entrevistados relata que ele mesmo 

construiu a rede de esgoto da sua rua. Mais uma vez esse fato corrobora o descaso do poder 
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público em relação ao saneamento básico da região, pois grande parte dos entrevistados alega 

que o acesso das casas até a rede de esgoto da rua é fácil.  

Majoritariamente, 50 entrevistados afirmam que fazem uso da água encanada para o 

consumo próprio, enquanto 6 usam a água do poço para consumo, 9 compram água mineral e 

15 não informaram o tipo de água utilizada para consumo.  

O esgoto a céu aberto pode ser uma fonte de proliferação de doenças, sendo assim 

achamos necessário incluir essa questão na entrevista. O resultado se encontra no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10: Entrevistados que têm conhecimento de casos de doenças ocasionadas por esgoto a céu aberto. 

 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

Dentre as pessoas que já presenciaram doenças provenientes do esgoto a céu aberto, 

os entrevistados citaram: giardíase, vários tipos de micose, hepatite, diarreia, leptospirose, 

dengue e infecção intestinal. Mesmo em menor número, é preocupante a existência de esgoto 

a céu aberto, visto que as doenças mencionadas podem se tornar graves, particularmente, em 

crianças e idosos.  

Segundo as informações prestadas pelas pessoas que foram entrevistadas, existe um 

equilíbrio percentual entre localidades que possuem redes pluviais e as que não possuem: 29 

pessoas disseram que a sua localidade possui rede pluvial, enquanto que 26 alegaram não ter e 

23 não souberam informar.  

A maioria dos entrevistados, 42 pessoas, informou que as suas casas não são 

assoladas por enchentes, já 13 pessoas disseram ter a sua casa afetada por algum tipo de 

enchente e 23 não informaram. Dentre os que são atingidos por enchentes, duas pessoas 

citaram que esse problema começou a acontecer nos últimos 10 anos e que o lixo acumulado 

nos valões e as obras de pavimentação do bairro em que residem contribuíram para esse 
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problema. Esse dado confirma o que foi mencionado no texto “Abastecimento de água e 

saneamento básico” e no documentário “The Discarded TakePart”, que citam, 

respectivamente, o fato da impermeabilização do solo dificultar o escoamento, a absorção da 

água da chuva e o acúmulo de lixo nos córregos e rios que contribui para o surgimento das 

enchentes.  

Em relação às enchentes, os moradores que foram entrevistados, mais uma vez, 

ressaltaram a ausência gritante do poder público em relação a medidas de prevenção contra 

enchentes e amparo às famílias assoladas por esse problema, conforme mostram os Gráficos 

11 e 12. 

Gráfico 11: Papel do Governo na prevenção contra enchentes. 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

Gráfico 12: Papel do Governo na prestação de assistência para as famílias assoladas por enchentes. 

 

Fonte: Autor, a partir dos dados coletados pelos alunos. 

 

É notória a ausência do poder público na maior parte da região onde vivem os 

entrevistados e, tal fato afetou e/ou afeta, direta e indiretamente, o processo de ensino e 

aprendizagem no Ciep 306 Deputado David Quinderê.  
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Comparativamente às respostas dos alunos à questão 8 da avaliação da 

aprendizagem, consideramos que uma discussão mais aprofundada desses resultados com os 

alunos poderia embasá-los na elaboração de respostas mais completas e efetivamente mais 

críticas. Todavia, como já mencionado anteriormente, no percurso entre o planejar e o fazer 

surgem diversos imprevistos que reduzem o período de convivência do professor com os 

alunos nas atividades de ensino de Física. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nossa prática docente na rede pública estadual do RJ contribuiu para uma reflexão 

sobre o ensino de Física, tanto no que se refere à seleção dos conteúdos quanto às formas de 

abordá-los junto aos alunos. Sendo assim, o desenvolvimento desta investigação nos 

oportunizou uma melhor compreensão sobre as significativas mudanças pelas quais o ensino 

de Física tem passado, bem como, sobre as atuais tendências, nas quais, a reflexão sobre o que 

ensinar não é suficiente. A justificativa para ensinar um determinado conteúdo e as formas de 

abordá-lo são essenciais ao planejamento do professor. 

Nesse sentido, o desenvolvimento dessa dissertação nos possibilita ratificar a defesa 

para que haja um olhar crítico em relação ao CM-Física, como forma de não agirmos em prol 

do sucateamento da formação dos alunos, tanto em termos igualdade de condições em exames 

de acesso ao Ensino Superior quanto na sua atuação social. 

A frequência da estática dos fluidos nos enunciados de questões dos principais 

exames de acesso ao Ensino Superior (ENEMs e UERJ) do RJ, dos últimos 8 anos, ratificou a 

nossa percepção inicial sobre a importância de sua incorporação no currículo de Física do 

Ensino Médio das escolas da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro. 

No que se refere às experiências vivenciais do universo de alunos que participaram 

das atividades propostas, depreendemos que o conteúdo escolhido e a forma de abordagem se 

mostraram pertinentes à perspectiva de práticas educativas que visam à formação de jovens 

para o pleno exercício da cidadania. 

No que tange a realidade vivenciada pelos alunos, as atividades se mostraram 

bastante pertinentes, pois, em sua maioria, abordaram situações que os alunos encaram no seu 

cotidiano. Com isso, o processo de ensino e aprendizagem pode ocorrer de forma expressiva, 

de acordo com os ideais defendidos por Paulo Freire,  

Nos processos de ensino e de aprendizagem, optamos por prestigiar as atividades 

colaborativas em trabalhos de grupo e os diálogos entre os alunos e entre o professor e a 

turma. Isso fez com que a participação dos alunos se tornasse mais efetiva, visto que houve 

um compartilhamento de conhecimentos prévios que foram utilizados para a construção dos 

conhecimentos científicos, ou como recomendado por Freire, na elaboração de uma nova 

leitura de mundo. 

Os diálogos que ocorreram nas relações aluno-aluno e alunos-professor se mostraram 

eficazes durante todo o processo de aprendizagem, pois demonstraram com clareza as 
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dúvidas, anseios, inquietações e emoções dos alunos não só em relação ao contexto científico, 

mas principalmente em relação ao contexto social no qual os educandos estão inseridos. A 

nosso ver, no papel de professor-pesquisador, isso levou a constatação de que a prática 

educativa empregada abarcou as recomendações de Freire, tendo em vista que o aluno não se 

comportou de forma passiva, pelo contrário, foi instigado a participar ativamente e, sendo 

assim, contribuiu para a construção e enriquecimento do conhecimento, contrariando a 

“educação bancária” e o ensino tradicional, perspectivas educacionais nas quais o aluno se 

torna um mero expectador e o processo de aprendizagem se dá por meio de um monólogo em 

que a fala e a imposição de regras são exclusivas do professor. 

No que tange aos objetivos geral e específico, entendemos que nossa investigação 

demonstrou a relevância do estudo da estática dos fluidos na formação dos alunos do Ensino 

Médio. Quanto à apresentação de subsídios para a abordagem da estática dos fluidos que 

levaram em conta as suas contribuições para a continuidade dos estudos dos alunos e para 

uma melhor atuação social, avaliamos, em termos da proposição apresentada, incluindo os 

recursos didáticos selecionados e adotados, que o alcance foi positivo, apesar dos resultados 

decorrentes da avaliação da aprendizagem apontarem para a necessidade de uma retomada de 

alguns objetos de estudo tratados nos processos de ensino e de aprendizagem.  Todavia, a 

contribuição da abordagem metodológica adotada no estudo da estática dos fluidos se mostrou 

eficiente para a compreensão e melhor atuação dos alunos na sociedade. De acordo com os 

resultados relativos à aplicação dos experimentos, textos, vídeos, entrevista e da avaliação, 

concluímos que obtivemos sucesso no desenvolvimento da prática educativa proposta, pois 

percebemos que os diálogos foram de suma importância para o desenvolvimento e apuração 

do senso crítico dos alunos, fazendo com que eles começassem e enxergar a sua realidade, 

dentro do seu convívio social, de forma mais esclarecedora. Os alunos passaram a contestar e 

confrontar de forma mais intensa as situações vivenciadas no seu cotidiano, demonstrando, 

mais uma vez, que a nossa prática educativa esteve voltada para os pressupostos defendidos 

por Freire, contribuindo para a construção e aprimoramento do senso crítico dos alunos. 

Por fim, ressaltamos que são inúmeros os problemas enfrentados por todo professor 

na execução de seu planejamento de ensino, sejam eles relativos à falta de estrutura da 

maioria das escolas públicas estaduais do RJ ou decorrentes da própria rotina escolar, por 

vezes afetada por questões externas. Todavia, defendemos que esses problemas não devem ser 

encarados como obstáculos a mudanças na prática docente, muito pelo contrário, devem ser 

compreendidos como desafios a serem superados. Como Freire (2000) nos diz: “O trabalho 

que transforma nem sempre dignifica os homens e as mulheres. Só o trabalho livre nos dá 
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valor. Só o trabalho com o qual estamos contribuindo para a criação de uma sociedade mais 

justa, sem exploradores nem explorados, nos dignifica” (p. 65).   
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9 APÊNDICES 

9.1 INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

1) (ENEM 2010) Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover 

uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores 

amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. 

Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores 

removerem a escultura, pois a 

 

(A) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a 

escultura do fundo. 

(B) escultura ficará com peso menor. Dessa forma, a intensidade da força necessária para 

elevar a escultura será menor.  

(C) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua massa, e para cima. Esta força se 

somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura. 

(D) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força 

ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força peso na 

escultura. 

(E) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, e para cima. Esta força 

se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente 

maior que o peso da escultura. 

 

2) (ENEM 2012) Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a 

compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, 

reduzindo a produtividade das culturas. 

Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os 

pneus dos tratores por pneus mais 

 

(A) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(B) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(C) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(D) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(E) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 
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3) (ENEM 2012) O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão 

mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a 

instalação hidráulica com a caixa d’água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. 

 

 

O valor da pressão da água na ducha está associado à altura 

 

(A) h1. 

(B) h2. 

(C) h3. 

(D) h4. 

(E) h5. 

 

4) (ENEM 2013) Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d´água, perfurou-

se a lateral da garrafa em três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água 

não vazou por nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento 

da água conforme ilustrado na figura. 
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Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a 

garrafa tampada e destampada, respectivamente? 

 

(A) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

(B) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de 

escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

(C) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de 

escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

(D) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão atmosférica. 

(E) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

 

5) (ENEM 2015) Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a 

porta dessa geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue 

fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. 

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o(a) 

 

(A) volume de ar dentro da geladeira diminuiu. 

(B) motor da geladeira está funcionando com potência máxima. 

(C) força exercida pelo imã fixado na porta da geladeira aumenta. 

(D) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. 

(E) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. 

 

Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 6 e 7.

 
 



122 

 

6) (UERJ 2017) O deslocamento vertical do peixe, para cima, ocorre por conta da variação do 

seguinte fator: 

 

(A) densidade 

(B) viscosidade 

(C) resistividade 

(D) osmolaridade 

 

7) (UERJ 2017) A variação de pressão sobre o peixe, durante seu deslocamento até a 

superfície, corresponde, em atmosferas, a: 

 

(A) 2,5 

(B) 2,0 

(C) 1,5 

(D) 1,0 

 

8) Nos arredores da sua escola está localizado o valão conhecido como “maré”, que no 

passado já foi um rio totalmente limpo. Hoje ele está completamente poluído, contribuindo 

também para a poluição da Baia de Guanabara. Exemplifique 3 fatores que contribuem para a 

poluição de rios e mares que ocorre no Estado do Rio de Janeiro e comente o papel dos 

governantes e da população na preservação do meio ambiente. 

 

9)  Muitos poluentes não estão visíveis, porque se encontram abaixo da água dos mares e rios. 

Explique tal fato, através de argumentos científicos.  

 

10) Durante a realização da atividade “Como implodir uma lata de refrigerante”, constatamos 

que a pressão atmosférica exerce influência sobre os corpos, inclusive sobre o nosso. Explique 

o motivo pelo qual o corpo humano não sofre o mesmo efeito observado na latinha do 

experimento.  
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9.2 ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

INDENTIFICAÇÃO 

 

Município de residência do entrevistado: São Gonçalo. 

Bairro de residência ou comércio do entrevistado____________________ 

 

PERGUNTAS PARA TODOS OS ENTREVISTADOS 

 

1) Há quanto tempo você mora no bairro? _____________ 

 

2) Qual é o número de moradores na sua residência? ______________ 

 

3) O abastecimento de água na sua residência é proveniente: 

□ apenas da encanada (da rua)      □ apenas do poço      □ da encanada (da rua) e do poço 

 

 

PERGUNTAS PARA ENTREVISTADOS DE RESIDÊNCIA COM 

ABASTECIMENTO APENAS DE “ÁGUA DA RUA” 

 

4.1) Há quanto tempo a sua residência tem água encanada (da rua)? ______________ 

 
4.2) Quem fornece a água? _____________________________________________________ 

 

4.3) A sua residência possui hidrômetro?   □Sim       □Não 

 
4.4) Qual o valor médio cobrado na conta de água? ________ 

 
4.5) Quantas vezes por semana a água encanada chega até à sua residência? ____ dia (s) 

 
4.6) A sua residência possui rede de esgoto ligada à rede da rua?  

□ Sim. Há quanto tempo sua residência possui rede de esgoto ligada à rede da rua? _____ 

□ Não. Como é feito o descarte dos detritos (esgoto)? □Fossa    □Fossa e sumidouro 

 
4.7) Quem construiu a rede de esgoto da rua? 

□ os moradores           □ órgão do governo. Qual? ________________________ 

□ Empresa particular. Qual? _____________________________ 
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PERGUNTAS PARA ENTREVISTADOS DE RESIDÊNCIA COM 

ABASTECIMENTO APENAS COM ÁGUA DE POÇO. 

 

4.1) Qual o tipo de poço da sua residência?   □ manilha        □ artesiano  

4.2) Qual a profundidade do poço? ___________ 

 

4.3) Em tempo de estiagem (falta de chuva) a sua residência tem problema com o 

abastecimento de água?    □ Sim     □ Não                

 

4.4) A sua residência possui rede de esgoto ligada à da rua? 

 

□ Sim        □ Não. A residência possui fossa.       □ Não. A residência possui fossa e 

sumidouro. 

 

4.5) O acesso para ligação da rede de esgoto da residência à da rede rua é fácil? 

□ Sim                         

□ Não. Qual a explicação para a dificuldade? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________         

 

4.6) Em sua residência é habitual fazer teste sobre a qualidade da água do poço? 

□ Sim. Qual o processo usado? _____________________________________________                        

□ Não.  

 

 

PERGUNTAS PARA ENTREVISTADOS DE RESIDÊNCIA COM 

ABASTECIMENTO DE “ÁGUA DA RUA” E POÇO 

 

4.1) Há quanto tempo a sua residência tem água encanada (da rua)? ______________ 

 
4.2) Quem fornece a água? _____________________________________________________ 

 

4.3) A sua residência possui hidrômetro?   □ Sim       □ Não 
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4.4) Qual o valor médio cobrado na conta de água? __________ 

 
4.5) Quantas vezes por semana a água encanada chega até à sua residência? ____ dia (s) 

4.6) Qual o tipo de poço da sua residência?   □ manilha        □ artesiano  

 

4.7) Qual a profundidade do poço? __________ 

 
4.8) A sua residência possui rede de esgoto ligada à rede da rua?  

□ Sim. Há quanto tempo sua residência possui rede de esgoto ligada à rede da rua? _____ 

□ Não. Como é feito o descarte dos detritos (esgoto)? □ Fossa    □ Fossa e sumidouro    

 

4.9) Quem construiu a rede de esgoto da rua? 

□ os moradores    □ órgão do governo. Qual? ________________________ 

□ Empresa particular. Qual? _____________________________ 

4.10) O acesso para ligação da rede de esgoto da residência à da rede rua é fácil? 

□ Sim                         

□ Não. Qual a explicação para a dificuldade? 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________      

________________________________________________________         

 

TODOS OS ENTREVISTADOS 

 

5) Na sua residência a água utilizada para beber é: 

□ a da rua    □ a do poço      □ Outra. Qual? ___________________________ 

 

6) Você já presenciou algum caso de doença causada por água contaminada ou por esgoto a 

céu aberto? Em caso afirmativo, informe se esse fato ocorreu no seu bairro e há quanto 

tempo ocorreu e qual a doença causada. 

 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7) O seu bairro possui rede de águas pluviais (chuva)? □ Sim         □ Não 
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8) Quando chove, a sua casa sofre com algum tipo de enchente? □ Sim         □ Não 

Em caso afirmativo, informe se a enchente sempre ocorreu ou se passou a ocorrer há algum 

tempo. __________________________________________________________________ 

 

9) Nos casos de enchente, o governo faz alguma prevenção para evitá-la? □ Sim       □ Não 

10) O governo presta assistência às famílias atingidas pelas enchentes? □ Sim         □ Não 
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9.3 TEXTO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 

 

A água é um recurso natural indispensável e extremamente necessário para a 

sobrevivência humana. O seu uso e consumo estão atrelados a diversos fatores de cunho 

natural, social, político e econômico que acabam determinando qual parcela da sociedade 

possuirá acesso adequado a esse bem tão precioso e essencial.  

O Brasil ainda se encontra em uma situação, na qual ainda não há um adequado 

sistema de abastecimento de água tratada de maneira satisfatória em todo o seu território. 

Uma significativa parcela da sua população se encontra excluída e não possui acesso à água 

potável. Infelizmente esse cenário faz parte da realidade das regiões mais pobres do país, e 

que por isso, são desprovidas dos recursos públicos necessários para se ter um bom 

desenvolvimento social.  

De acordo com Eloísa Helena Freire (2017)19 o crescente processo de urbanização, 

que teve início no século XX, causou impacto significativo nos corpos hídricos em todo o 

mundo, porém os recursos aquíferos não foram distribuídos de maneira igual em caráter 

populacional. Particularmente na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os setores mais 

pobres foram deslocados para áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura, acarretando um 

maior sofrimento da população que vive nessas áreas. 

Os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e parte de Maricá não possuem 

bacias hidrográficas capazes de suprir as suas demandas, sendo assim, dependem das fontes 

provenientes do município de Cachoeiras de Macacu. Esses municípios são abastecidos pelo 

sistema Imunana-Laranjal que é gerido pela empresa pública Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (CEDAE), pertencente ao governo do Estado do Rio de Janeiro e que também 

fornece água para a Ilha de Paquetá. O sistema Imunana-Laranjal fica localizado no bairro 

Laranjal e em parte do Jardim Catarina, ambos situados no município de São Gonçalo. Com 

isso, o abastecimento de água nesses municípios acaba por criar uma disputa regional e 

política na questão da distribuição da água e gestão dos recursos hídricos. Nesse aspecto, o 

município de Niterói sempre levou vantagem por ter sido capital do Estado do Rio de Janeiro 

e também pelo fato da sua população ter um maior poder aquisitivo, fazendo com que o 

referido município seja privilegiado nos aspectos políticos e sociais. Isso justifica o fato dos 

                                                           
19 FREIRE, Eloísa Helena.  Direito à água: conflitos e disputas na Região do Leste Metropolitano do Rio de 

Janeiro. XVII ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL. São Paulo, 2017. Disponível em: 

http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%204/

ST%204.3/ST%204.3-03.pdf. Acesso em: 26 mar. 2018. 

http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%204/ST%204.3/ST%204.3-03.pdf
http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%204/ST%204.3/ST%204.3-03.pdf
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demais municípios sofrerem com a falta e escassez de água tratada mesmo se encontrando 

geograficamente mais próximos das fontes aquíferas e do sistema Imunana-Laranjal. A partir 

daí podemos concluir que a gestão e distribuição da água como recurso natural não é neutra e 

visa, primeiramente, atender às necessidades da parcela da população localizada em áreas 

privilegiadas, causando um detrimento maior àquelas das demais localidades que não 

possuem os mesmos privilégios.  

A questão do maior direcionamento dos recursos hídricos para certas regiões não está 

limitada apenas aos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, essa questão 

abrange um caráter mundial. A crescente demanda por água no mundo é um problema de 

cunho político, social e econômico. O abastecimento não visa somente direcionar a maior 

parte da água para as populações de maior prestígio econômico e social, mas também busca 

suprir a exigência das grandes indústrias, da agricultura e dos grandes centros urbanos. O 

aumento da demanda por água nas últimas décadas vem ocasionando constantes crises 

hídricas ao redor do mundo. No Brasil, a escassez de água já figura na Região Nordeste há 

várias décadas, contudo, os governantes e a grande mídia não enfatizam esse problema que 

atinge uma parcela da população nordestina. Em contraposição a essa constatação, quando 

ocorreu uma grande crise na Região Sudeste do Brasil, que é a mais industrializada do país, 

entre os anos de 2013 e 2015, tanto os governos quanto a mídia fizeram um grande alarde que 

repercutiu no país inteiro. O estado de São Paulo talvez tenha sido o que mais sofreu com a 

falta de água. Seu maior reservatório, o Cantareira, chegou a atingir o volume morto afetando 

assim grande parte da população paulistana.  

Ainda de acordo com Eloísa Helena Freire (2017), a grande mídia e o governo 

alegaram que a crise hídrica que afetou a Região Sudeste e que se concentrou com mais 

intensidade em São Paulo, se deu principalmente pela falta de chuva, criando assim um senso 

comum de responsabilidade individual em relação ao consumo da água, quando na verdade o 

problema é coletivo. No estado de São Paulo, as grandes indústrias eram, em 2015, 

responsáveis por quase metade do consumo total de água em todo o estado e o governo 

mantinha o nome dessas indústrias em segredo como mostra o trecho da reportagem de uma 

revista: 

 

 

Não constam na lista as indústrias, responsáveis por 40% do consumo de água no 

estado. A Sabesp mantém os gastos das indústrias em segredo, política justificada 
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em pedido da Agência Pública como tendo sido criada para proteger o ‘segredo 

industrial’ e o ‘direito à privacidade e intimidade’(Carta Capital20, 2015).  

 

 

Com isso, pode-se deduzir que o problema da falta de água, na sua maior parte, não 

ocorre devido ao consumo individual de cada pessoa ou do consumo das moradias, embora o 

consumo seja muito maior nas regiões mais favorecidas economicamente.  

Além do elevado consumo de água por parte das grandes indústrias, outro fator 

coletivo que contribui muito para agravar ainda mais a situação da escassez de água na cidade 

de São Paulo e também em outros grandes centros urbanos, é a ampla urbanização que ocorre 

nas cidades, feita, geralmente, sem critério adequado para a preservação dos lençóis freáticos. 

Essa urbanização desenfreada acaba impermeabilizando o solo e com isso a água que deveria 

ser absorvida pelo solo acaba sendo escoada para córregos que transbordam causando 

inundação. De acordo com o especialista e consultor em Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

Sergio Kleinfelder Rodriguez21: 

 

 

Com a impermeabilização de áreas com ruas asfaltadas, calçadas contínuas, quintais 

cimentados e construções nos limites máximos de ocupação dos terrenos a água não 

mais infiltra escoando livremente e os córregos enterrados e canalizados não dão 

conta de dar vazão a esse excesso de água provocando constantes inundações (2015, 

s/p). 

 

 

Jacobi, Cibim e Souza22 (2015) alertam que outros fatores também contribuem para o 

aumento da escassez de água como o desmatamento das áreas de mananciais e a degradação 

ambiental de uma maneira geral.  

A precariedade do saneamento básico também afeta diretamente o abastecimento de 

água, uma vez que em muitas cidades o esgoto é despejado sem nenhum tratamento em rios e 

córregos, contaminando a água que é consumida e utilizada. Isso contribui significativamente 

para a proliferação de doenças que podem causar até mesmo a morte de crianças e adultos. De 

                                                           
20 CARTA CAPITAL. Lista confirma que Sabesp incentiva consumo de água para grandes clientes. 15 abr. 2015. 

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/sabesp-incentiva-consumo-de-agua-para-

grandes-consumidores-diz-jornal-502.html>. Acesso em: 14 abr. 2018. 
21 RODRIGUEZ, Sergio Kleinfelder. A crise de abastecimento de água. Sklein Consultoria em Sustentabilidade, 

geologia, consultoria e perícia ambiental, 4 fev. 2015. Disponível em: 

<http://skleinconsultoria.com.br/blog/?p=757>. Acesso em: 14 abr. 2018.  
22 JACOBI, Pedro Roberto; CIBIM, Juliana Cassano; SOUZA, Alexandre do Nascimento. Crise da água na 

região metropolitana de São Paulo (2013-2015). Revista Geousp Espaço e Tempo, v. 19, n. 3, 2015. 

 Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/geousp/article/viewFile/104114/112860>. Acesso em: 14 abr. 

2018. 
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acordo com Welle23 (2017), no mundo inteiro, mas principalmente em locais onde reside a 

população de menor poder aquisitivo há maior incidência e devem se tornar mais comuns de 

doenças “[...] como cólera, conjuntivite granulomatosa, malária e dengue [...]. Além disso, a 

desnutrição deve aumentar, uma vez que as comunidades agrícolas enfrentam problemas para 

cultivar alimentos e criar animais em meio a altas temperaturas”. 

O saneamento básico adequado também é um problema considerável e que afeta 

muitas famílias no mundo inteiro. No Brasil, assim como na questão do abastecimento de 

água tratada, o saneamento também é privilégio da parcela da população com maior poder 

aquisitivo e que por isso, possui maior privilégio social. No Rio de Janeiro a situação não é 

diferente do que foi mencionado sobre o abastecimento de água. Municípios com maior poder 

aquisitivo possuem maior acesso ao saneamento básico. Comparando Niterói com São 

Gonçalo, repete-se o que já foi dito: Niterói possui ampla vantagem pelos mesmos motivos 

mencionados anteriormente.  

Ao avaliar os indicadores de saneamento dos municípios de Niterói e São Gonçalo, 

Santos24 (2016), constata, por um lado, que Niterói possui um dos maiores índices de 

saneamento básico do país e, por outro, que São Gonçalo se encontra entre os municípios com 

índices próximos aos piores do país. Além disso, tomando por base dados da Concessionária 

Águas de Niterói, a autora chama a atenção para o fato de Niterói possuir quase que a 

totalidade do esgoto doméstico das áreas urbanas coletado e tratado, já que “[...] o sistema de 

coleta e tratamento de esgoto do município é formado por oito estações, elevando Niterói a 

um patamar de atendimento acima da média nacional com mais de 90% do esgoto sanitário 

doméstico em área urbana, coletado e tratado. (SANTOS, 2016, p.35). 

Em contrapartida, grande parte da população de São Gonçalo não possui acesso às 

redes de esgoto e de abastecimento de água. Por exemplo, a nossa escola está localizada no 

bairro de Jardim Catarina, considerado um dos maiores loteamentos da América Latina e que 

pertence ao município de São Gonçalo. Embora parte do sistema Imunana-Laranjal se 

encontre em uma parte desse bairro, suas casas só começaram a ser interligadas à rede de 

abastecimento 40 anos após a construção da estação de tratamento de água potável, como 

                                                           
23 WELLE, Deustche. Mais de meio bilhão de pessoas não têm acesso a água potável. Carta Capital, 22 mar. 

2017. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/mais-de-meio-bilhao-de-pessoas-nao-tem-

acesso-a-agua-potavel>. Acesso em: 14 abr. 2018. 
24 SANTOS, Lydyanne Barbosa dos.  A evolução dos indicadores de saneamento de Niterói e de São Gonçalo. 

Fórum Ambiental da Alta Paulista. v. 12, n. 3, 2016. Disponível em: 

<http://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/forum_ambiental/article/view/1410/1432>. Acesso 

em: 26 mar. 2018. 
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pode ser constatado na descrição de Britto e outros25 (2017), a partir da análise de Phan26 

(2016). 

 

 

Somente 40 anos após a construção da estação de tratamento de água potável 

Laranjal (1954, dentro sistema Imunana-Laranjal) foi iniciado o processo de 

conexão das casas do Jardim Catarina ao sistema de abastecimento, mesmo que essa 

ETA esteja localizada na dentro do bairro, na sua parte sul. Até o início dos projetos 

de conexão das casas de Jardim Catarina às redes, os moradores se conectavam 

clandestinamente perfurando a linha de adução que leva água do sistema Imunana-

Laranjal para a Ilha de Paquetá na baía de Guanabara que passa nas proximidades do 

bairro. As casas que ainda não foram conectadas ao sistema continuam recorrendo às 

ligações clandestinas na rede, a poços ou à água vendida pelos caminhões pipa. 

 

 

As ligações clandestinas acontecem até hoje e no entorno da escola grande parte da 

população recorre a esse artifício para ter acesso à água potável em suas casas. 

Na década de 90, o bairro recebeu obras urbanísticas que sofreram interrupções por 

divergências entre o governo estadual e municipal. Ao final da mesma década, as obras foram 

retomadas, entretanto, nem todas as partes do bairro foram contempladas com esse benefício. 

Britto (2017), juntamente com outros autores, avalia que o resultado desse processo foi: 

 

[...] diversas ruas asfaltadas, porém, somente em partes localizadas nas zonas 

centrais das áreas conhecidas como Catarina Velho e Catarina Novo. A 

pavimentação foi realizada, mas sem medidas eficazes de escoamento das águas das 

chuvas. Com isso, após anos de ocupação acelerada e desigual sobre terrenos 

alagados e de baixadas, como são os casos das comunidades da IPUCA e Pica-pau, o 

bairro passou a sofrer com constantes inundações.  

 

 

Percebemos, pela citação acima, que o problema das inundações também se deve ao 

crescimento ocupacional desordenado e à falta de planejamento das obras realizadas pelos 

governantes. Os valões e rios que cortam o bairro recebem esgoto in natura que acaba 

contaminando a água e o lençol freático. Em períodos de chuvas intensas, muitos transbordam 

e acabam inundando muitas moradias, principalmente aquelas que se situam em áreas 

propícias a enchentes.  

 

                                                           
25 BRITTO, Ana Lucia e outros -. A segregação socioespacial no município de São Gonçalo, RJ: uma análise a 

partir do acesso ao saneamento básico. XVII ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL. São Paulo, 2017. 

Disponível em: 

<http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%20

4/ST%204.7/ST%204.7-01.pdf>. Acesso em: 26 mar. 2018. 
26 PHAN, D.L. Inegalités urbaines et service urbain de l’eau dans la métropole de Rio de Janeiro : réflechir à; la 

fabrique de la ville en marge de la conception dominante du réseaupour atteindre l’universalisation. Dissertação 

(Urbanismo) -Universidade Federal do Rio de Janeiro (co-tutela Ecole d’Architecture Paris Belleville), 2016 
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Hoje Jardim Catarina é cortado pelo Rio Alcântara que possui uma extensão de 25 

km. A drenagem local é por valões que circundam o bairro (Valão da Cedae, Valão 

Jardim Catarina, Valão Precioso), que por terem trechos estreitos comprometem a 

vazão das águas ocasionando frequentes enchentes e comprometendo de forma 

direta com as instalações sanitárias existentes (BRITTO E OUTROS, 2017). 

 

O Valão Jardim Catarina é conhecido popularmente como “Maré” e está próximo à 

localização da escola. Atualmente ele recebe grande parte do esgoto e até o lixo das casas que 

estão no seu entorno, ocasionando um prejuízo no seu fluxo de água que fica praticamente 

estacionada, aumentando o risco de transbordamento com as chuvas mais fortes e constantes. 

Como a poluição é muito intensa, percebe-se a presença de vegetação (Gigogas) que se 

prolifera devido à contaminação por matéria orgânica.  

As enchentes são uma ameaça constante e o poder público interfere muito pouco para 

que se possam conceber medidas efetivas de combate a mais esse problema que assola muitas 

famílias, principalmente as que residem em localidades próximas aos rios e valões. Sobre essa 

questão, Britto em análise com outros autores, esclarece que:  

 

 

O aumento populacional e a ausência de políticas públicas de provisão de moradia 

para a população de baixa renda suscitou a construção de domicílios em áreas de 

risco (encostas, manguezais, margens de rios). Esse fator, associados à localização 

deste município em área de baixa declividade, constantemente inundável, 

potencializa os desastres em épocas de chuvas fortes, como as ocorridas em abril de 

2010, onde mais de 10.000 famílias foram atingidas pelas chuvas segundo a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de São Gonçalo, 

sendo que mais de 2.000 pessoas ficaram desabrigadas (2017, p. 11). 

 

 

A contaminação do lençol freático é um grave problema, visto que muitas residências 

não estão ligadas às redes de água e esgoto, precisando assim recorrer aos poços para obterem 

água para o seu uso, podendo consequentemente consumir água contaminada. Os mesmos 

autores mencionados anteriormente mencionam que, em 2007, o bairro foi contemplado com 

obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), todavia, segundo veiculada na 

imprensa, em 2013 menos da metade das obras estavam concluídas. Moradores reclamam do 

esgoto a céu aberto presente nas ruas e precisam ferver a água a ser consumida para evitar a 

proliferação de doenças.  

Durante o período em que se deu a instalação da rede de água, algumas moradias 

foram conectadas à rede, porém, Britto, juntamente com outros autores (2017) e tomando por 

base a análise de Phan (2016), evidencia que: 

 

 

foi identificado que, durante a instalação da rede de água, os hidrômetros foram 

instalados por lote e não por habitação. Em alguns lotes existe mais de um 
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domicílio. O autor observou em sua pesquisa de campo que a maior parte da 

população não paga a conta de água, muitas vezes porque o valor cobrado é 

incompatível com a capacidade de pagamento. Ressalte-se inclusive que Jardim 

Catarina não é beneficiado pelo programa de tarifas sociais da CEDAE. As 

cobranças são por vezes exorbitantes; a companhia envia contas cobrando até 10, 15 

anos de atraso para valores de um pouco maiores que 5.000 reais. Alguns 

hidrômetros foram instalados mesmo em domicílios sem conexão à rede de 

abastecimento. O serviço de instalação de hidrômetros é terceirizado e a empresa 

privada encarregada da instalação desses medidores é pelo número de hidrômetros 

instalados.  

 

Além do problema da instalação hidrômetros e dos valores incompatíveis cobrados 

pela CEDAE, a frequência com que a água chega até as casas conectadas à rede de 

abastecimento é baixa. Muitos moradores reclamam da falta de água que chega até as 

residências somente em alguns dias da semana. 

De fato, o município de São Gonçalo, além de figurar num péssimo cenário em 

relação ao abastecimento de água e ao saneamento básico, sofre uma segregação social, que é 

imposta também pelo poder público, excluindo parte da sua população aos direitos básicos 

para se ter uma vida com dignidade. As políticas públicas que visam combater tal segregação 

são ineficazes e não mostram avanços nesse sentido.   
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10 ANEXOS 

10.1 AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

 



135 

 

10.2 QUESTÕES DOS ENEMs (2010-2017) RELATIVAS À ESTÁTICA DOS 

FLUIDOS 

 

ENEM 2010 – 1º DIA 

CADERNO AZUL 

Questão 81 

 

Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma 

escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores 

amarraram cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem sucesso. 

Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores 

removerem a escultura, pois a 

 

(A) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não precisarão fazer força para remover a 

escultura do fundo. 

(B) escultura ficará com peso menor. Dessa forma, a intensidade da força necessária para 

elevar a escultura será menor.  

(C) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua massa, e para cima. Esta força se 

somará à força que os trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da escultura. 

(D) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta passará a receber uma força 

ascendente do piso da piscina. Esta força ajudará a anular a ação da força peso na 

escultura. 

(E) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, e para cima. Esta força 

se somará à força que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente 

maior que o peso da escultura. 
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ENEM 2011 – 1º DIA 

CADERNO AZUL 

 

Questão 73 

 

Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, 

foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de 0 

N a 50 N e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, 

foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N quando o cubo 

era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a 

metade do seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 N no dinamômetro. 

 

 

Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 m/s2, a densidade da água 

do lago, em g/cm3, é 

 

(A) 0,6. 

(B) 1,2. 

(C) 1,5. 

(D) 2,4. 

(E) 4,8. 
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Questão 78 

 

Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está 

esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o 

nível no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de Stevin, quanto maior a 

profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de 

esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o seu enchimento. Em relação às 

válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. 

 

 

 

Faça você mesmo. Disponível em: http://www.facavocemesmo.net. Acesso em: 22 jul. 2010. 

 

A característica de funcionamento que garante essa economia é devida 

(A) à altura do sifão de água. 

(B) ao volume do tanque de água. 

(C) a altura do nível de água. no vaso. 

(D) ao diâmetro do distribuidor de água. 

(E) à eficiência da válvula de enchimento do tanque.  
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ENEM 2012 – 1º DIA 

CADERNO AZUL 

 

Questão 47 

 

Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a 

compactação do solo, devida ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, 

reduzindo a produtividade das culturas. 

Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os 

pneus dos tratores por pneus mais 

 

(A) largos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(B) estreitos, reduzindo a pressão sobre o solo. 

(C) largos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(D) estreitos, aumentando a pressão sobre o solo. 

(E) altos, reduzindo a pressão sobre o solo. 
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Questão 67 

 

O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da 

água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. A figura mostra a instalação 

hidráulica com a caixa d’água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. 

 

 

O valor da pressão da água na ducha está associado à altura 

 

(A) h1. 

(B) h2. 

(C) h3. 

(D) h4. 

(E) h5. 
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Questão 77 

 

Um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo 

corretamente a massa dos produtos. Ao chegar à casa resolve conferir se a balança estava 

descalibrada. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica, contendo 1,0 litro 

d’água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a 

água atinge a marca de 1,5 litro e também que a porção não ficara totalmente submersa, com 

1/3 de seu volume fora d’água. Para concluir o teste, o consumidor, com ajuda da internet, 

verifica que a densidade dos legumes, em questão, é a metade da densidade da água, onde, 

ρágua = 1g/cm3. No supermercado a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 

0,500 kg (meio quilograma). 

Considerando que o método adotado tenha boa precisão, o consumidor concluiu que 

a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a 

 

(A) 0,073 kg. 

(B) 0,167 kg. 

(C) 0,250 kg. 

(D) 0,375 kg. 

(E) 0,750 kg. 
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ENEM 2013 – 1º DIA 

CADERNO AZUL 

 

Questão 57 

 

Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d´água, perfurou-se a 

lateral da garrafa em três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não 

vazou por nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da 

água conforme ilustrado na figura. 

 

 

Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a 

garrafa tampada e destampada, respectivamente? 

 

(A) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

(B) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de 

escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

(C) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de 

escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

(D) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão atmosférica. 

(E) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 



142 

 

Questão 61 

 

Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é 

utilizado, em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma 

bomba elétrica, para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, 

e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador 

hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que 

sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s2, 

deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 

20 kg. 

Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o 

cadeirante seja elevado com velocidade constante? 

 

(A) 20 N 

(B) 100 N 

(C) 200 N 

(D) 1 000 N 

(E) 5 000 N 
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ENEM 2014 – 1º DIA 

CADERNO AZUL 

 

Questão 55 

 

Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, 

observa o gráfico, que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de 

coluna de água (mca). 

 

 

 

 

Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com 

duração média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse 

tempo. A ducha é instalada em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que 

se mantém constante dentro do reservatório. 

Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água, em litros, igual a 

 

(A) 69 120. 

(B) 17 280. 

(C) 11 520. 

(D) 8 640. 

(E) 2 880. 
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ENEM 2015 – 1º DIA  

CADERNO AZUL 

 

Questão 63 

Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa 

geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso 

depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. 

A dificuldade extra para reabrir a geladeira ocorre porque o(a) 

 

(A) volume de ar dentro da geladeira diminuiu. 

(B) motor da geladeira está funcionando com potência máxima. 

(C) força exercida pelo imã fixado na porta da geladeira aumenta. 

(D) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. 

(E) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. 
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ENEM 2017 – 2º DIA  

CADERNO AZUL 

 

Questão 115 

As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias, Seu 

funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que 

serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre 

si. 

RODITI, I, Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado). 

 

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função 

 

(A) das diferentes densidades. 

(B) dos diferentes raios de rotação. 

(C) das diferentes velocidades angulares. 

(D) das diferentes quantidades de cada substância. 

(E) da diferente coesão molecular de cada substância. 
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10.3 QUESTÕES DOS EXAMES DE QUALIFICAÇÃO DA UERJ (2011-2018) 

RELATIVAS À ESTÁTICA DOS FLUIDOS 

 

UERJ 2011 – 2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Questão 42 

 

Um bloco maciço está inteiramente submerso em um tanque cheio de água, 

deslocando-se verticalmente para o fundo em movimento uniformemente acelerado. A razão 

entre o peso do bloco e o empuxo sobre ele é igual a 12,5. 

A aceleração do bloco, em m/s2, é aproximadamente de: 

 

(A) 2,5 

(B) 9,2 

(C) 10,0 

(D) 12,0 
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UERJ 2012 – 2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Questão 41 

 

Um cilindro sólido e homogêneo encontra-se, inicialmente, apoiado sobre sua base 

no interior de um recipiente. 

Após a entrada de água nesse recipiente até um nível máximo de altura H, que faz o 

cilindro ficar totalmente submerso, verifica-se que a base do cilindro está presa a um fio 

inextensível de comprimento L. Esse fio está fixado no fundo do recipiente e totalmente 

esticado. 

Observe a figura: 

 

 

Em função da altura do nível da água, o 

gráfico que melhor representa a intensidade da força 

F que o fio exerce sobre o cilindro é: 
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UERJ 2013 – 2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Questão 38 

 

Observe, na figura a seguir, a representação de uma prensa hidráulica, na qual as 

forças F1 e F2 atuam, respectivamente, sobre os êmbolos dos cilindros I e II. 

 

 

 

Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. 

O volume do cilindro II é igual a quatro vezes o volume do cilindro I, cuja altura é o 

triplo da altura do cilindro II. 

A razão 
F2

F1
 entre as intensidades das forças, quando o sistema está em equilíbrio, corresponde 

a: 

 

(A) 12 

(B) 6 

(C) 3 

(D) 2 
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UERJ 2015 – 2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Questão 39 

 

Considere um corpo sólido de volume V. Ao flutuar em água, o volume de sua parte 

submersa é igual a 
𝑉

8
 ; quando colocado em óleo, esse volume passa a valer 

𝑣

6
. 

Com base nessas informações, conclui-se que a razão entre a densidade do óleo e a 

da água corresponde a: 

 

 

(A) 0,15 

(B) 0,35 

(C) 0,55 

(D) 0,75 
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UERJ 2016 – 1º EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

 

Questão 33 

 

Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas imiscíveis, 

são denominados óleos bifásicos. Observe na tabela as principais características de um 

determinado óleo bifásico. 

 

 

 

Para diferenciar as duas fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um 

corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta 

maior afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e volumes das fases líquidas. 

As duas fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte 

esquema: 
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UERJ 2017 – 2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Utilize as informações a seguir para responder às questões de números 30, 31 e 32. 

 

Questão 30 

O deslocamento vertical do peixe, para cima, ocorre por conta da variação do 

seguinte fator: 

 

(A) densidade 

(B) viscosidade 

(C) resistividade 

(D) osmolaridade 

 

Questão 32 

A variação de pressão sobre o peixe, durante seu deslocamento até à superfície, 

corresponde, em atmosferas, a: 

 

(A) 2,5 

(B) 2,0 

(C) 1,5 

(D) 1,0 
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10.4 O QUE É E COMO FUNCIONA UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA27 

Você sabe o que é e como funciona um sistema de abastecimento de água? 

Neste artigo, você vai conhecer sobre o funcionamento do sistema de abastecimento 

de água convencional no Brasil. 

Aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água. No 

entanto, menos de 3% desse volume é de água doce e a maior parte está concentrada em 

geleiras. Assim, resta apenas uma pequena porcentagem de águas superficiais para nossas 

atividades. 

A água que é encontrada na natureza não é própria para consumo. Mesmo quando cai 

em forma de chuva, ainda contém impurezas. E quando toca o solo, absorve substâncias 

impuras alterando ainda mais sua qualidade. 

Para ser considerada água própria para consumo é necessário que se atenda alguns 

requisitos de potabilidade. Se tiver alguma substância que altera seu padrão, é classificada 

como poluída. Os componentes que indicam poluição orgânica são: compostos nitrogenados, 

oxigênio consumido e cloretos. 

Em locais onde não existe um sistema de abastecimento de água pública, a obtenção 

da água pode ser feita via poço artesiano. 

 
Início do sistema de abastecimento. 

 

                                                           
27 Disponível em: <http://www.eosconsultores.com.br/sistema-de-abastecimento-de-agua/>. Acesso em: 18 jan. 

2018. 
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Um sistema de abastecimento de água consiste no conjunto de obras, equipamentos e 

serviços com o objetivo de levar água potável para uso no consumo doméstico, indústria, 

serviço público, entre outros. Esse sistema tem alguns objetivos específicos definidos em dois 

aspectos: 

Aspectos sanitário e social: 

• Controlar e prevenir doenças 

• Implantar hábitos higiênicos na população 

• Facilitar a limpeza pública 

• Facilitar as práticas desportivas 

• Propiciar conforto, bem-estar e segurança 

• Aumentar a esperança de vida da população 

Aspectos econômicos: 

• Aumentar a vida média pela redução da mortalidade 

• Aumentar a vida produtiva do indivíduo, por meio do aumento da vida média ou pela 

redução do tempo perdido com doença 

• Facilitar a instalação de indústrias 

• Facilitar a proteção dos mananciais 

• Facilitar a supervisão do sistema 

• Facilitar o controle da qualidade da água 

• Facilitar a economia de escala 

 

Unidades de um sistema de abastecimento de água 

Um sistema de abastecimento de água é formado por diversas unidades, sendo elas: 

Manancial; Captação; Adução; Tratamento; Reservatório; Rede de distribuição; Ramal 

Domiciliar. 

    

Vamos entender o que é cada uma delas? 

O manancial nada mais é que a fonte onde se retira a água para abastecimento da região. 

A captação consiste nos equipamentos e instalações que retiram a água do manancial e a joga 

no sistema de abastecimento. 

http://www.aguasguariroba.com.br/agua/
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A adução é a tubulação, normalmente sem variações, que liga a captação ao tratamento e/ou 

do tratamento à rede de distribuição. Essa etapa pode funcionar de duas formas: Por gravidade 

ou por recalque. 

O tratamento não é uma regra, pois depende da qualidade da água do captada no manancial. 

Entretanto, todos os sistemas existentes possuem uma estação de tratamento da água (ETA). 

O reservatório tem a finalidade de armazenar a água. Seu objetivo é atender as demandas de 

emergência, manter uma pressão constante na rede e atender a variação de consumo. 

A variação acontece de acordo com os hábitos da comunidade, o clima e até mesmo a 

qualidade da água. 

A rede de distribuição é a unidade do sistema que transporta a água do reservatório para os 

consumidores. 

O ramal domiciliar é a ligação que é feita da rua para a residência. 

Agora que você já descobriu o que é o sistema de abastecimento de água, vou te mostrar 

como ele funciona. 

 

Conheça como funciona um sistema de abastecimento de água 

Para se construir um sistema de distribuição de água é necessário realizar um estudo 

profundo da localidade e contar com mão de obra especializada. 

Antes de iniciar a construção de fato, é preciso definir a população que será atendida, 

a taxa de crescimento da cidade e quais as necessidades industriais. Baseado nessas 

informações, se projeta o sistema para atender a população por muitos anos com qualidade. 

A escolha do manancial é uma etapa fundamental no planejamento de um sistema de 

abastecimento de água. Assim, deve-se avaliar alguns critérios tais como a localização, 

topografia, vazão e presença de focos de contaminação. Após a escolha do manancial, define-

se como será feita a captação da água. 

Há duas formas de captação: superficial e subterrânea. A captação superficial é feita 

em rios, lagos ou represas por bombeamento ou gravidade. A água retirada segue pela adutora 

até a estação de tratamento. 

Já a captação subterrânea é realizada através de poços artesianos para obter água dos 

lençóis subterrâneos. Em média, as perfurações são de 50 a 100 metros e a água é conduzida 

por motobombas até a estação de tratamento. Diferentemente da água captada 

superficialmente, seu tratamento é feito com cloro para desinfecção. 
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Exemplo de estação de tratamento de água 

 

E como funciona o tratamento? 

O tratamento passa por nove fases antes de ser disponibilizada para consumo. Sendo elas: 

Oxidação; Coagulação; Floculação; Decantação; Flotação com ar dissolvido; Filtração; 

Desinfecção; Correção de Ph; Fluoretação. 

 

Depois de tratada, a água segue para os reservatórios. Dependendo do solo da região, 

eles podem ser elevados, apoiados ou subterrâneos. Sua função é manter certa regularidade no 

abastecimento e atender demandas emergenciais. 

Para chegar ao consumidor é necessária uma rede de distribuição eficiente. Por isso, 

a pressão deve ser ideal e satisfatória ao longo do trajeto. Nos pontos de menor pressão, é 

necessário instalar bombas (boosters) para levar a água. 

Dependendo da altura do local, é preciso instalar uma estação elevatória com bombas 

de maior potência. Da mesma maneira, nos locais com pressão em excesso é necessário 

instalar válvulas para reduzir essa pressão. 

Após todo esse processo, a água chega aos ramais domiciliares e se unem às ligações internas 

da casa. 

É importante ressaltar que todo planejamento, implantação e tratamento da água 

devem seguir um padrão. Neste caso, as empresas devem se nortear pela portaria 518 do 

Ministério da Saúde. 

http://www.aguasguariroba.com.br/agua/
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10.5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR POÇOS28 

A principal finalidade de um poço artesiano é a captação da água armazenada nos 

lençóis freáticos. A sua perfuração não é tão simples, como possa parecer, e são muitas as 

dúvidas que surgem para quem precisa construir um poço artesiano ou fazer a sua 

manutenção. 

A dúvida mais frequente diz respeito à diferença entre o poço artesiano, semi-

artesiano e freático. O poço artesiano é aquele em que a água vinda dos lençóis freáticos jorra 

no solo naturalmente, já que sua própria pressão permite que ela seja transportada 

espontaneamente até a superfície sem desequilibrar o lençol subterrâneo. Esse tipo de poço é 

profundo, mas dispensa a instalação de bombas de pressão para levar a água até a superfície. 

Já o poço semi-artesiano — que também tem grande profundidade — depende de um 

equipamento de bombeamento para pressionar a água e fazer com que ela chegue em 

determinado volume até o local da superfície que necessita de abastecimento. 

Diferente dos dois anteriores, o poço freático, conhecido com poço caipira, cacimba 

ou cisterna, é raso e capta a água superficial do lençol freático, ou seja, na reserva mais 

próxima da superfície. Eles costumam ser perfurados em áreas rurais e em locais de acesso 

restrito a equipamentos. 

 

Disponível em: <https://br.vazlon.com/static/pics/2017/04/27/Perfurao-de-poos-semi-artesianos-mini-artesiando-

20170427033218.jpg>. 

                                                           
28 Adaptado de: <http://blog.paraisodasbombas.com.br/poco-artesiano-desvendamos-7-duvidas-para-voce/>. 
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A maioria dos poços são semi-artesianos e usam as bombas submersas. Elas são instaladas dentro 

da lâmina de água do poço profundo e são bombas que apresentam grande eficiência. A principal função 

das bombas submersas é bombear e pressionar a água. Elas funcionam de maneira permanente dentro da 

água. 

Já nos poços mais rasos, podem ser usadas as bombas centrífugas e as injetoras. A escolha do 

melhor tipo de bomba vai depender de vários fatores que precisam ser analisados, dentre eles: a tensão de 

alimentação que deverá ser aplicada, o diâmetro e a vazão do poço, a distância entre a saída do poço e o 

local onde a água precisa ser levada e o desnível do plano onde o poço foi construído em relação aos 

andares em que o abastecimento precisa ser feito. 

De maneira geral, a água subterrânea apresenta características biológicas, físicas e químicas 

positivas e podem ser destinadas ao consumo humano. Contudo, é importante realizar testes de potabilidade 

antes do consumo, inclusive a análise bacteriológica, para que a água atenda aos padrões exigidos de 

acordo com a Portaria MS nº 1.469, de 29 de dezembro de 2000, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). 

A perfuração de poços exige autorização prévia dos órgãos competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.paraisodasbombas.com.br/entenda-tudo-sobre-bombas-submersas-em-pocos-artesianos/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://blog.paraisodasbombas.com.br/poco-artesiano-conheca-a-bomba-para-poco-de-3-polegadas/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/portarias/1469_00.htm?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/portarias/1469_00.htm?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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10.6 FUNCIONAMNETO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS29,30 

Características das Bombas Hidráulicas. 

 

Definição 

São máquinas hidráulicas operatrizes, isto é, máquinas que recebem energia 

potencial (força motriz de um motor ou turbina), e transformam parte desta potência em 

energia cinética (movimento) e energia de pressão (força), cedendo estas duas energias ao 

fluído bombeado, de forma a recirculá-lo ou transportá-lo de um ponto a outro. 

Portanto, o uso de bombas hidráulicas ocorre sempre que há a necessidade de 

aumentar-se a pressão de trabalho de uma substância líquida contida em um sistema, a 

velocidade de escoamento, ou ambas. 

 

Classificação das Bombas 

Devido a grande diversidade das bombas existentes, pode-se utilizar uma 

classificação resumida, dividindo-as em dois grandes grupos: 

A) Bombas Centrífugas ou Turbo-Bombas, também conhecidas como Hidro ou 

Rotodinâmicas; 

B) Bombas Volumétricas, também conhecidas como de Deslocamento Positivo. 

 

Bombas Centrífugas 

Nas Bombas Centrífugas, ou Turbo-Bombas, a movimentação do fluido ocorre 

pela ação de forças que se desenvolvem na massa do mesmo, em consequência da rotação de 

um eixo no qual é acoplado um disco (rotor,impulsor) dotado de pás (palhetas, hélice), o qual 

recebe o fluido pelo seu centro e o expulsa pela periferia, pela ação da força centrífuga, daí o 

seu nome mais usual. 

Em função da direção do movimento do fluido dentro do rotor, estas bombas 

dividem-se em: 

• Centrífugas Radiais (puras): A movimentação do fluido dá-se do centro para a 

periferia do rotor, no sentido perpendicular ao eixo de rotação; 

                                                           
29 Disponível em: <http://www.engbrasil.eng.br/pp/mf/aula17.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
30Respostas científicas para questões relativas ao cotidiano não devem ficar amarradas a um conteúdo 

programático engessado. Nesse sentido, uma releitura de situações que envolvam fluídos em movimento com 

base no conhecimento científico pode se fazer necessária para um aprofundamento teórico. Assim, para que o 

texto se torne acessível aos alunos, entendemos que a mediação do professor será importante na apresentação da 

equação de Bernoulli, conforme síntese ao final deste Anexo. 
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Este tipo de bomba hidráulica é o mais usado no mundo, principalmente para o 

transporte de água. 

 

• Centrífugas de Fluxo Misto (hélico-centrífugas): O movimento do fluído ocorre 

na direção inclinada (diagonal) ao eixo de rotação; 

 

• Centrífugas de Fluxo Axial (helicoidais): O movimento do fluído ocorre 

paralelo ao eixo de rotação. 

 

Bombas Volumétricas 

Nas Bombas Volumétricas, ou de Deslocamento Positivo, a movimentação do 

fluido é causada diretamente pela ação do órgão de impulsão da bomba que obriga o fluido a 

executar o mesmo movimento a que está sujeito este impulsor (êmbolo, engrenagens, lóbulos, 

palhetas). 

Dá-se o nome de volumétrica porque o fluido, de forma sucessiva, ocupa e desocupa 

espaços no interior da bomba, com volumes conhecidos, sendo que o movimento geral deste 

fluído dá-se na mesma direção das forças a ele transmitidas, por isso são chamadas de 

deslocamento positivo. As Bombas Volumétricas dividem-se em: 

 

• Êmbolo ou Alternativas (pistão, diafragma, membrana); 

 

• Rotativas (engrenagens, lóbulos, palhetas, helicoidais, fusos, parafusos, 

peristálticas). 

 

Partes de uma Bomba 

Existem três partes fundamentais na bomba: 

- Corpo (carcaça), que envolve o rotor, acondiciona o fluido, e direciona o mesmo 

para a tubulação de recalque; 

- Rotor (impelidor) constitui-se de um disco provido de pás (palhetas) que 

impulsionam o fluído; 

- Eixo de acionamento, que transmite a força motriz à qual está acoplado o rotor, 

causando o movimento rotativo do mesmo. 
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Antes do funcionamento, é necessário que a carcaça da bomba e a tubulação de 

sucção estejam totalmente preenchidas com o fluido a ser bombeado. 

 

Detalhes de uma Bomba 

 

 

 

Funcionamento da Bomba 
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Bombas Centrífugas 

 

 

Aplicações das Bombas 

Bombas centrífugas: irrigação, drenagem e abastecimento. 

Bombas à injeção de gás: abastecimento a partir de poços profundos. 

Carneiro hidráulico e bombas a pistão: abastecimento em propriedades rurais. 

Bombas rotativas: combate a incêndio e abastecimento doméstico. 
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Cavitação em Bombas 

Chama-se de cavitação o fenômeno que decorre, nos casos em estudo, da ebulição da 

água no interior dos condutos, quando as condições de pressão caem a valores inferiores à 

pressão de vaporização. No interior das bombas, no deslocamento das pás, ocorrem 

inevitavelmente rarefações no líquido, isto é, pressões reduzidas devidas à própria natureza do 

escoamento ou ao movimento de impulsão recebido pelo líquido, tornando possível a 

ocorrência do fenômeno e, isto acontecendo, formar-se-ão bolhas de vapor prejudiciais ao seu 

funcionamento, caso a pressão do líquido na linha de sucção caia abaixo da pressão de vapor 

(ou tensão de vapor) originando bolsas de ar que são arrastadas pelo fluxo. Estas bolhas de ar 

desaparecem bruscamente condensando-se, quando alcançam zonas de altas pressões em seu 

caminho através da bomba. Como esta passagem gasoso-líquido é brusca, o líquido alcança a 

superfície do rotor em alta velocidade, produzindo ondas de alta pressão em áreas reduzidas. 

Estas pressões podem ultrapassar a resistência à tração do metal e arrancar progressivamente 

partículas superficiais do rotor, inutilizando-o com o tempo. 

 

Características da Cavitação 

Quando ocorre a cavitação são ouvidos ruídos e vibrações característicos e quanto 

maior for a bomba, maiores serão estes efeitos. Além de provocar o desgaste progressivo até a 

deformação irreversível dos rotores e das paredes internas da bomba, simultaneamente esta 

apresentará uma progressiva queda de rendimento, caso o problema não seja corrigido. Nas 

bombas a cavitação geralmente ocorre por altura inadequada da sucção (problema 

geométrico), por velocidades de escoamento excessivas (problema hidráulico) ou por 

escorvamento incorreto (problema operacional). 

 

Efeitos da Cavitação 
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10.7 EQUAÇÃO DE BERNOULLI31 

 

 

                                                           
31 Retirado da apresentação “Mecânica dos fluidos – Equação de Bernoulli para fluidos ideais”. CEFET – BA. 

Disponível em: <www.ifba.edu.br/professores/.../ETF.../ETF-Equação%20de%20Bernoulli_0.ppt>. Acesso em: 

20 mar. 2018. 


