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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os resultados do emprego de uma sequência 

de ensino investigativo sobre o conceito de energia, de forma interdisciplinar, junto aos 

professores do ensino fundamental. Buscou-se valorizar durante a atividade a sucessão 

temporal de descobertas científicas, o processo investigativo e os impactos socioambientais da 

grandeza energia e suas manifestações para a vida humana e como essa sucessão de 

acontecimentos promoveu a nossa compreensão sobre o tema. Com vistas a alcançar tais 

objetivos, a estratégia de ensino foi aplicada junto a um grupo de professores participantes do 

curso de Formação Continuada de Ciências Naturais, do IFRJ, Campus Mesquita. Para a 

coleta de dados foram aplicados questionários, diários de campo e rodas de conversa e colhido 

registros fotográficos, assim como os resultados obtidos foram analisados à luz da ferramenta 

de análise temática. Os resultados desse estudo, possibilitaram compreender as concepções 

dos professores do ensino fundamental acerca do tema energia e suas manifestações, bem 

como a realização de atividades baseadas no ensino investigativo favoreceu o processo de 

reflexão acerca dos fenômenos observados, aguçou a curiosidade e a formulação de 

questionamentos. Diante desses resultados, pode-se inferir que os docentes participantes 

reconheceram a importância do tema para os anos inicias, além de identificarem como uma 

possibilidade de articulação interdisciplinar. 

 

Palavras-chave: Energia. Ensino de ciências. Ensino investigativo. 

  



9 

 

MENDONÇA, Amsterdam de. Jesus Souza Marques de. Atividades de Física baseadas no ensino por 

investigação: Estratégias didáticas interdisciplinares para o ensino de energia e suas manifestações. -p. 118. 

Dissertação. Mestrado acadêmico em Ensino de Ciências  Programa de p s-gradua  o em Ensino de ciências 

(PROPEC), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Campus Nilópolis. 

Nilópolis, RJ, 2020. 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the results of the use of a sequence of investigative teaching on the 

concept of energy, in an interdisciplinary way, with elementary school teachers. We sought to 

value during the activity the temporal succession of scientific discoveries, the investigative 

process and the socio-environmental impacts of the quantity energy and its manifestations for 

human life and how this succession of events promoted our understanding of the theme. In 

order to achieve these objectives, the teaching strategy was applied to a group of teachers 

participating in the Continuing Education course in Natural Sciences, at IFRJ, Campus 

Mesquita. For data collection, questionnaires, field diaries and conversation circles were 

applied and photographic records were collected, as well as the results obtained were 

analyzed in the light of the thematic analysis tool. The results of this study made it possible to 

understand the elementary school teachers' conceptions about the theme of energy and its 

manifestations, as well as the accomplishment of activities based on investigative teaching 

favored the process of reflection on the observed phenomena, aroused curiosity and the 

formulation of questions. In view of these results, it can be inferred that the course 

participants recognized the importance of the theme for the early years, in addition to 

identifying it as a possibility of interdisciplinary articulation. 

 

Keywords: Energy. Science teaching. Investigative teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde a concepção aristotélica
1
 da educação até os dias atuais, o processo de ensino-

aprendizagem considerou a experimentação como fundamental para o processo evolutivo do 

homem enquanto aprendiz (SILVA, 2019). A ciência, tecnologia, sociedade e o meio 

ambiente formam os quatro vértices de um plano instável que é sustentado pela condição 

humana (LUZ, QUEIROZ, PRUDÊNCIO; 2019). Não se pode exaltar um destes vértices e 

desconsiderar os efeitos causados no plano como um todo. A sociedade ressalta em cada 

detalhe os resultados da experimentação científica através da tecnologia que facilita nossas 

vidas e seus impactos no meio ambiente (SANTOS, 2012).  

Nas maioria das escolas brasileiras, espaços destinados à realização de práticas 

experimentais, materiais, equipamentos e reagentes entre outros recursos não são encontrados, 

bem como o orçamento para a aquisição de materiais para o professor não são destinados para 

esta finalidade (BORGES, 2002; NEVES, DE MOURA, GRAEBNER; 2019). Tais fatos, 

somados ao baixo índice de execução e falta de identificação dos ganhos no aprendizado desta 

prática pedagógica, podem estar associados a falta de clareza quanto ao que significa e qual o 

papel do laboratório no processo de ensino-aprendizagem (FOURREZ, 2002; PENHA, 

CARVALHO, VIANNA, 2015). Borges (2002) destaca a dificuldade que muitos professores 

apresentam para aplicação de atividades de laboratório, ainda que disponham de um 

laboratório escolar e equipamentos, não fazem uso dessa estratégia de ensino. Nesse sentido, 

Neves, De Moura e Graebner (p.120, 2019) concordam ao indicar que “é possível realizar 

atividades experimentais com materiais e equipamento que vemos e utilizamos em nosso dia a 

dia, tornando o conhecimento mais próximo da realidade do estudante e palpável”, n o sendo 

essa atividade restrita aos laboratórios mais bem equipados.  

Nessa perspectiva, a apresentação de atividades investigativas em uma construção 

sequencial permite ao professor utilizar os experimentos propostos sem a necessidade de fixar 

um roteiro pré produzido. Convém que, nas sequências de ensino investigativo, não devam ser 

desenvolvidos temas em aulas puramente demonstrativas ou com roteiros fechados, os quais 

os estudantes não possuem autonomia para trazer questionamentos, formular suas hipóteses 

ou mesmo refletir acerca do fenômeno, no laboratório (ATAIDE, SILVA, 2019). As 

sequências de ensino investigativo desenvolvem percursos metodológicos ao professor que o 

                                                 
1
 Educação como ferramenta de preparo do homem para viver em sociedade. 
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auxiliam no planejamento escolar, devido ao fato de nortearem uma direção, embora 

permitam que sejam discutidas uma gama de múltiplas possibilidades, em um dado contexto 

(CARVALHO, 2013).  

Posto este cenário, os pesquisadores da área de ensino de ciências vêm buscando 

explicações de forma recorrente no discurso e na argumentação do estudante para 

compreender e aperfeiçoar os métodos de ensino-aprendizagem (NASCIMENTO, VIEIRA, 

2009). Neste contexto, a argumentação e a forma de elaboração do discurso ganharam 

reconhecimento para a promoção da aprendizagem no ensino de ciências. Ao se considerar a 

experimentação para a ensinagem, a utilização de atividades investigativas deve ser pensada 

como recurso facilitador a ser utilizado pelos professores e delineado nos planejamentos 

anuais como oportunidade de alinhar os conhecimentos teóricos a prática. Vale ressaltar que, 

apesar das vantagens advindas da experimentação, o conhecimento teórico não deve ser 

desvalorizado no currículo devido ao seu importante papel para as descobertas e para a 

pesquisa. Sendo assim, as atividades experimentais investigativas buscam transformar a sala 

de aula em um laboratório didático que propicie ao estudante o contato com as ciências de 

forma ativa e autônoma, de modo a estimular o questionamento em sala de aula e a 

construção coletiva do conhecimento a partir da integração entre os estudantes para a 

realização da atividade (HOFSTEIN, LUNETTA, 1982; MOREIRA, 1983; MOREIRA, 

LEVANDOWSKI, 1983; MOREIRA, OSTERMANN, 1993; CARVALHO, 2001; 

ARNAUD, 2017; HOFSTEIN, 2017; BRETZ, 2019; MAMLOK-NAAMAN, 2019). 

Dessa maneira, as atividades investigativas, no contexto deste trabalho, são 

compreendidas como partes constituintes - pequenas frações de uma proposta de ensino 

investigativo - dessas sequências, sendo ela uma proposta socialmente relevante e significada 

que sua experienciação é facilitada através dos caminhos e descaminhos propostos pelo ato 

investigativo desencadeado, pelo estudante, na busca pela resposta a um problema 

apresentado. Importa destacar que, a proposta de trabalho investigativa permite ao professor 

desenvolver uma consciência social induzida pelo caminho, ao estudante, conferindo 

dinamicidade e interrelação aos estudos conforme grau de dedicação e imersão na busca pela 

resposta ao problema e de modo não experimentado no estudo teórico. 

 

Logicamente, com algumas destas atividades podemos também avaliar os conteúdos 

processuais e atitudinais. É importante o professor usar a imaginação para que não 

fique uma atividade monótona, sendo que se a atividade for interessante, os alunos 

nem sempre percebem que estão sendo avaliados. Podemos denominar estas 

atividades de „Pense e resolva‟, pois realmente é uma aplica  o do conteúdo já 

ensinado em uma nova atividade investigativa (CARVALHO, 2013 p.13). 
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A utilização do laboratório didático deve ter a função de atribuir significado prático 

aos conhecimentos desenvolvidos em cada disciplina e está em consonância com o artigo 35, 

Inciso IV da LDB (BRASIL, 1996 p. 18), que assinala a finalidade do ensino, entre outras, 

como o estágio da “compreens o dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”  Com isso, a 

escola que realiza experimentos didáticos, proporciona ao estudante a possibilidade de 

construção de conhecimentos alinhados com os saberes adquiridos, promove sua inserção no 

problema de pesquisa e trabalha a interdisciplinaridade, pois o experimento permite a 

integração de diferentes conhecimentos, favorecendo a capacidade de abstração do estudante 

(SÉRE, 2002). 

Segundo Letta (2014, p.18), “no ensino de ciências é importante realizar atividades em 

sala de aula de caráter investigativas porque elas estabelecem uma relação de interação entre 

os sujeitos participantes: professor, alunos e atividade”  Outra vantagem do trabalho 

investigativo é a formação de estudantes que possuem as ferramentas necessárias para a 

resolução de situações-problema contextualizadas, capacitando-o no desenvolvimento das 

competências, habilidades, atitudes e valores que proporcionam maior conhecimento e 

destaque no cenário sociocultural, auxiliando no seu letramento científico e tecnológico 

(HODSON, 1993; SASSERON, 2008; SASSERON, CARVALHO, 2008; SASSERON, 

CARVALHO, 2014). 

Ensinar a argumentação científica aos estudantes na atualidade é um objetivo 

pedagógico prioritário. Costa (2008, p.1) defende que essa ideia deve ser sustentada e 

perseguida, pois a aprendizagem é um processo de construção do conhecimento “[...] que 

implica a formulação de teorias explicativas para os diversos fenômenos” necessárias para 

compreensão imediata de certos eventos e posta à refutação da comunidade científica, 

portanto, “[...] há uma necessidade urgente de melhorar e aprofundar a compreensão dos 

jovens sobre a natureza do argumento científico” (Ibidem). 

Essa quebra de paradigma e mudança de visão na forma como manutenimos os valores 

científicos nas aulas de ciências no ensino fundamental (EF) exige preparo e fornecimento de 

subsídios que suportem aos professores nesta tarefa. A inclusão de atividades investigativas 

no programa/planejamento escolar visa a tentativa de aproximação desses valores científicos e 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem (NEWMAN et al., 2004; WATSON, 2004; 

AZEVEDO, 2006; CARVALHO, 2006; DUSCHL, 2018). Santos e Mortimer (2000) 
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defendem que o currículo deve potencializar a capacidade de tomada de decisão por meio da 

ênfase nas correlações entre a abordagem dos conceitos científicos, o planejamento 

tecnológico e a solução de problemas, culminando em um posicionamento crítico por parte 

dos estudantes perante temas de relevância social, ressaltando estas aproximações entre as 

partes. Abordar no EF atividades investigativas sequenciadas com um propósito vem sendo 

apresentado como uma vantagem para o processo de ensino e aprendizagem de ciências 

(ZÔMPERO; PASSOS; CARVALHO, 2012; PIZZI, 2014; SANTOS, 2016). 

Diante do exposto, as aulas de ciências deveriam assumir esse caráter investigativo, 

baseado na proposta construtivista de incorporação de conhecimentos por meio dessas 

interações (VYGOTSKY, 2001) e a apresentação de roteiros de atividades investigativas em 

sequências aos professores é fundamental para subsidiá-lo na tentativa de envolver os 

estudantes na necessidade de resolver ou solucionar problemas da ciência que sejam 

propostos ou identificados (PONTE, 2005). 

Embora posto e conhecido o desafio de ensinar ciências no EF, o caráter 

interdisciplinar do programa a ser ensinado na disciplina de ciências exige que o professor 

tenha conhecimentos de biologia, física e química (PAGANOTTI, DICKMAN, 2011 p.3), e a 

maioria não tem formação em física e/ou química. Mello e Silva (2009) também ressaltam as 

dificuldades dos profissionais trabalharem os conteúdos de uma disciplina diferente daquela 

de sua formação. As lacunas provenientes da grandeza do universo de questões que o 

professor desta disciplina deve estudar em sua formação não são ocupadas, garantindo a 

manutenção de um mesmo perfil de características no modelo de formação de professores.  

Desta forma, na presente pesquisa buscaremos explorar o ensino de ciências a partir 

do conceito de energia, sob a perspectiva interdisciplinar. Araújo e Nonenmacher (2010) 

apontam para existência de lacunas relevantes no modelo de transmissão utilizada para o 

ensino dos conteúdos sobre energia, culminando na falta de conexão entre os conceitos 

estudados em sala de aula e as aplicações práticas das teorias no cotidiano. Schroeder (2000) 

expressa ainda a dificuldade acerca do conceito de Energia: 

 

Para esclarecer ainda mais as coisas, eu realmente deveria dar-lhe uma definição 

precisa de energia. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Energia é o mais 

fundamental conceito dinâmico em toda a física e por esta razão, eu não posso te 

dizer o que é, em termos de algo mais fundamental (SCHROEDER, 2000 p.17, livre 

tradução). 

  

No trecho destacado, Schroeder (2000) aponta a importância da dinamicidade no 

conceito de energia, ressaltando a necessidade do ensino deste conceito de forma mais 
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experimental, por não ser possível reduzir energia a uma definição formal. Diante do exposto, 

propõe-se a utilização de metodologias ativas por meio do ensino investigativo na 

apresentação das diferentes manifestações de energia aos estudantes, de forma a privilegiar 

suas experiências anteriores vividas fora da sala de aula para a compreensão do conceito, sua 

apropriação e relações.  

O ensino de física e, de outras ciências naturais, está na maioria das vezes, dissociado 

da prática cotidiana. Estudos apontam que os conhecimentos dos estudantes são moldados 

pelas situações vividas pelos próprios nas quais, progressivamente, aprendem a manipular os 

conceitos que lhes foram ensinados, “gerando as vivências que permitam aos alunos refletir, 

conjuntamente, sobre as características do trabalho científico” (CACHAPUZ et al., 2005 

p.260). Krasilchik (1992, p.7) aponta a necessidade de revisão dos currículos escolares diante 

desta realidade, a fim de permitir que os estudantes possam adquirir conhecimentos e observar 

a ciência “n o s  como processo de busca desses conhecimentos, mas como instituição social 

que flui poderosamente em suas vidas”  

Particularmente, as primeiras experiências são mais relevantes para dar sentido aos 

conceitos e procedimentos a serem aprendidos (MOREIRA, 2009). O desenvolvimento 

cognitivo do alunado acontece com a apropriação de instrumentos e signos cuja compreensão 

lhe seja tátil. Sendo assim, o papel do professor é ser um mediador na aquisição de 

significados contextualmente aceitos, realizando o intercâmbio de significados através da 

utilização de um sistema para o desenvolvimento cognitivo (MOREIRA, 1999). 

Um antigo provérbio chinês, cuja autoria é atribuída a Confúcio (HORTA, 2020), 

declara que “se eu escuto, eu esque o; se eu vejo, eu me lembro; se eu fa o, eu entendo”. 

Nessa vertente, as pesquisas em ensino apontam que os estudantes aprendem mais sobre 

ciência e desenvolvem melhor seu conhecimento conceitual quando participam de 

investigações científicas (AZEVEDO, 2004), e temas de difícil compreensão no meio 

científico são apresentados baseados nesta abordagem construtivista. 

Sendo assim, o presente trabalho buscou responder à seguinte pergunta: como auxiliar 

aos professores no processo de construção do conhecimento dos estudantes do Ensino 

Fundamental sobre o conceito de energia e suas manifestações de forma interdisciplinar? 

Fundamentado sobre esse problema, criamos uma sequência de ensino investigativo com o 

viés interdisciplinar, como estratégia para a construção de conhecimentos sobre o tema 

energia e suas manifestações em um curso de formação continuada de professores. 
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Foram apresentadas algumas manifestações de energia fundamentadas na linha do 

tempo e sucessão temporal das descobertas do homem
2
 sobre as diferentes manifestações de 

energia que promoveram a nossa compreensão sobre esta grandeza.  

Esse estudo dedicou-se também em investigar as concepções de professores em um 

curso de formação continuada em ciências naturais, acerca do tema energia e suas 

manifestações.  

Isto posto, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar os desdobramentos do uso de 

uma sequência de ensino investigativo, com o viés interdisciplinar, como estratégia para a 

construção de conhecimentos sobre o tema energia e suas manifestações em um curso de 

formação de professores. Este objetivo geral desdobrou-se nos objetivos específicos de: 

 

a) desenvolver uma sequência de ensino investigativo; 

b) investigar as concepções dos participantes do curso de professores acerca do tema 

energia e suas manifestações; 

c) aplicar a sequência de ensino investigativo no curso; 

d) verificar os resultados das atividades junto aos docentes participantes. 

 

Dados os objetivos da pesquisa, é tomada como premissa a hipótese de que existem 

lacunas no modelo atual utilizado para o ensino dos conteúdos sobre energia, culminando na 

falta de conexão entre os conceitos estudados em sala de aula e as aplicações práticas 

vivenciadas no cotidiano. Outras considerações tomadas são que a forma de apresentação de 

quaisquer atividades pode influenciar na recepção por parte dos estudantes, bem como o 

processo de ensino e aprendizagem pode ser facilitado pela apresentação das situações 

problema sobre determinado conhecimento científico. 

Apresentaremos inicialmente, ao Capítulo 2, uma breve revisão histórica sobre o 

conceito de energia em consonância com os temas explorados no curso de formação 

continuada de professores, enquanto o Capítulo 3 apresenta a fundamentação teórica do 

trabalho. No Capítulo 4 é apresentada a metodologia utilizada na pesquisa desenvolvida e o 

Capítulo 5 põe-se a caracterizar o desenho metodológico da proposta ao descrever o curso de 

formação continuada de professores em Ciências Naturais em que foi realizada a pesquisa, o 

desenvolvimento da sequência de ensino investigativo e os procedimentos e planejamento de 

                                                 
2

 Cabe ressaltar que as principais descobertas não podem ser consideradas como um estudo linear, 

cronologicamente falando. Diversas descobertas científicas e falhas declaradas suportaram ideias e experimentos 

que impulsionaram novas descobertas de equipamentos, princípios e leis da natureza, construídas através de 

décadas de estudo e dedicação de muitos cientistas. 
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aplicação. No Capítulo 6 são apresentados os resultados da aplicação, acompanhados da 

discussão sobre os resultados obtidos e o capítulo final relata as conclusões da pesquisa 

desenvolvida.  
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2 BREVE REVISÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE ENERGIA 

 

 

O conceito de energia surge junto à física térmica, em meio ao século XVIII, quando 

acontecia no mundo a Revolução Industrial, impulsionando uma nova etapa do capitalismo. 

Nesse cenário, em meio a uma Inglaterra que despontava como a oficina do mundo, graças ao 

desenvolvimento da indústria têxtil, de mineração e metalúrgica e das máquinas a vapor, 

inicia-se a etapa do capitalismo industrial, com o trabalho assalariado em jornadas de trabalho 

muitas vezes superiores a 14 horas diárias e o foco do empregador na maximização dos lucros 

(MANTOUX, 1927). 

As ciências da natureza neste período possuíam caráter funcional e prestavam-se a 

resolver os problemas de ordem industrial, tendo o desenvolvimento e evolução da 

termodinâmica ocorrido neste momento histórico. Sabe-se que o motor que impulsionou este 

desenvolvimento industrial foi o surgimento da máquina a vapor, e, para explicar seu 

funcionamento, a física da época postulou a existência de uma substância fluida, indestrutível, 

que permeava os corpos e que não podia ser criada: o calórico. 

 

Começando no século XVIII e durante as primeiras décadas do século XIX, os 

fluidos tiveram um papel de unificador de vários setores da ciência; explicavam a 

eletricidade, magnetismo, luz, combustão e calor: a eletricidade nasceu como fluido, 

a combustão era explicada por um fluido, o flogístico, que era liberado, quando 

corpos queimavam; a analogia com o tipo de explicação influenciou a proposta de 

que calor poderia ser entendido por meio de um fluido, o calórico (DIAS, 

SAPUNARU, 2008 p.19) 

 

 O movimento desta substância regia o estado calorífico e térmico do corpo. Postulou-

se que o calórico era fortemente atraído pela matéria, com grande capacidade auto repulsiva, 

capaz de se expandir em função da temperatura experimentada (GOMES, 2012). 

Não havia distinção entre os conceitos de temperatura e calor até a contestação do 

calórico no meio acadêmico, em 1798, pelo Conde Rumford, quando observou que elementos 

de canhões mais afiados (diminutos em massa) alcançavam menores temperaturas que aqueles 

elementos mais mássicos. Essa condição refutava a ideia de que o aumento de temperatura 

ocorria com a liberação de uma parcela da massa deste corpo, com consequente liberação do 

fluido calórico (MASON, 1964). Esta observação desencadeou novos debates e a proposição 

de modelos explicativos. Entre muitas contribuições científicas da época, destacamos a 

experiência do químico inglês Humphry Davy ao demonstrar a produção de calor através do 

movimento de atrito entre dois blocos de gelo, um ano após as observações de Rumford. 
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No mesmo período, em outra parte do mundo, o engenheiro Escocês James Watt 

recebia uma máquina térmica (uma máquina de Newcomen
3
) e notou a relação entre o 

rendimento e o resfriamento do vapor d‟água na máquina térmica. Em 1765 ele apresentou 

um aperfeiçoamento desta máquina, com melhoramentos de sua eficiência em 1769 (DIAS, 

SAPUNARU, 2008)  “É em torno do desempenho dessas máquinas que o engenheiro francês 

Sadi Carnot estabelece uma das mais importantes sistematizações da termodinâmica, 

delimitando a transforma  o de energia térmica (calor) em energia mecânica (trabalho)” 

(DIAS, 2002, p.12). Carnot estabeleceu e demonstrou teoricamente três princípios 

fundamentais em seu livro para o funcionamento de máquinas térmicas, a saber, a 

recuperabilidade das condições iniciais (operação cíclica), a economia da substância de 

trabalho (reutilização do fluido da fonte quente para minimização das perdas por 

aquecimento) e o limite superior máximo permitido de funcionamento (ciclo perfeito: 

conversão integral de calor em trabalho). 

 

O livro de Carnot foi escrito no contexto da teoria do calórico; em 1824, a teoria, 

senão morta, agonizava em coma profundo e nem o próprio Carnot acreditava nela, 

como mostram notas em seu caderno de rascunho; sua teoria dependia de muitos 

resultados obtidos com o calórico e o desespero era compreensível. O livro foi lido 

por Emile Clapeyron, um engenheiro que trabalhou em locomotivas à vapor. Em 

1834, Clapeyron publicou um artigo, no qual expunha a teoria de Carnot, ampliada 

de formalismo matemático e gráficos, ambos ausentes do livro de Carnot. Ele 

matematiza o teorema de Carnot. [...] Por volta de 1847, a então existente Teoria do 

Calor carecia de medidas confiáveis (DIAS, SAPUNARU, 2008, p.37). 

 

Os escritos de Clapeyron sobre a teoria de Carnot seriam lidos em 1847 pelo jovem 

engenheiro William Thomson, que buscava realizar medidas confiáveis de temperatura, calor 

específico e calor latente, e, graças ao princípio de Carnot, conseguiu desenvolver uma escala 

de temperatura em que cada diferença de grau produzia o mesmo efeito mecânico em um 

corpo, criando uma escala independente de temperatura. As medidas de Thomson permitiram 

que Rudolf Clausius aperfeiçoasse o teorema de Carnot, acrescentando a ideia de que seria 

proibido o fluxo natural de calor de um corpo frio para um corpo quente, além de verificar 

que ao término de um ciclo de operação, a fonte quente retorna a sua condição original, se 

uma quantidade duma grandeza, que viria a denotar – mais tarde – o grau de desordem do 

sistema molecular dessa substância, recuperasse seu valor original, o que transformou o 

teorema de Carnot em mais uma lei de conservação (PASSOS, 2003). 

                                                 
3
 Motor criado por volta de 1712, pelos ingleses Thomas Newcomen e John Calley, ao aperfeiçoar as máquinas 

de Savery e Papin, idealizando uma nova máquina térmica. Largamente utilizada nas minas, principalmente de 

carvão, de profundidade maior que 50 metros, as quais inundavam com facilidade e interrompiam os trabalhos, a 

máquina de Newcomen usava a condensação do vapor de água para criar vácuo e o vácuo para puxar a água. 
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O aperfeiçoamento de Thomson não deve ser confundido com a criação do 

termômetro, tendo este derivado de um equipamento muito mais antigo, denominado 

termoscópio. O termoscópio foi o precursor de uma série de invenções e inovações 

tecnológicas desde o século XV e consistia de um aparelho muito simples em seu engenho, 

pois era uma espécie de um bulbo de vidro que continha um tubo longo e bastante estreito 

com uma extremidade imersa em água. Ele fora idealizado e citado em seus trabalhos pelos 

filósofos Empédocles de Agrigento e Fílon de Bizâncio e pelo engenheiro Heron de 

Alexandria desde aproximadamente 450 a.C. (MENDONÇA et al., 2012). 

O termoscópio descrito pelos trabalhos desses cientistas apresentava um aparelho que 

fornecia uma relação entre a expansão do ar e a variação da temperatura, todavia a tecnologia 

da época e o esforço inventivo não foram suficientes para a criação deste aparelho em suas 

eras (MENDONÇA et al., 2012). Somente em 1592 (d.C.) foi construído pelo físico Galileu 

Galilei um instrumento que possibilitasse o estudo e a criação das escalas termométricas e dos 

termômetros de líquido em vidro. 

O instrumento de Galileu consistia de um bulbo unido a um tubo reto, de pequeno 

diâmetro interno, provido de uma esfera oca na extremidade superior e aberto na outra 

extremidade, que era imersa em uma cuba com álcool ou água colorida. O princípio de 

funcionamento deste instrumento era baseado na dilatação do ar contido no bulbo, ou seja, 

após o líquido contido na cuba ocupar certo espaço do bulbo, ao aquecê-lo era produzida uma 

expansão no ar contido em seu interior, essa expansão fazia a altura do líquido na coluna 

diminuir. Da mesma forma, o resfriamento do bulbo fazia com que o ar se comprimisse e a 

altura do líquido na coluna aumentasse. A pressão atmosférica também atuava diretamente 

sobre a superfície do líquido contido no tubo, fazendo com que o nível do líquido variasse, 

porém, como o conceito de pressão atmosférica era desconhecido na época, à impressão que 

se tinha era que este movimento do menisco indicava a medida dos graus de quente e frio. 

Apenas em 1651, a solução para o problema barométrico foi dada por Ferdinando II, Duque 

da Toscana, que desenvolveu o primeiro termômetro que usava líquido em vez de ar como 

meio termométrico. Ferdinando II selou um tubo contendo álcool, provido de uma escala 

arbitrária, dividida em 50 graus, assim o instrumento não sofria mais influência da pressão 

atmosférica pelo fato de ser fechado (MENDONÇA et al., 2012). 

O século XVII descortinou o desenvolvimento da eletricidade e do magnetismo, 

embora pode-se dizer que a história da eletricidade inicia-se no século XVIII. Essa história 

começou com o convite do parlamento da inglês ao coronel John Walsh para que ocupasse 
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uma cadeira na Royal Society e pudesse se dedicar a um hobby há muito esquecido graças aos 

seus afazeres: a ciência. 

Sua indicação para a Royal Society provavelmente ocorreu após seus contatos com 

Benjamin Franklin, tratando, por cartas, da propriedade elétrica do peixe Torpedo. Nesta 

carta, ele afirmou, pela primeira vez, ter demonstrado conclusivamente que a fonte da 

singularidade do Torpedo era devido à sua natureza elétrica e que só poderia enviar um 

choque destes através da condução de certas substâncias por ele produzidas. 

No início da década de 1780, o físico e anatomista italiano, Luigi Galvani, em uma de 

suas experiências com anatomia de sapos, percebeu que os músculos do sapo quando 

dissecados se contraíam ao contato com dois tipos de metais distintos e baseado nas 

observações de John Walsh, ele conclui então que a eletricidade tinha origem nos animais. 

Com base nas ideias de Galvani, mas partindo de um pressuposto diferente, de que as 

contrações dos músculos dos sapos poderiam ser causadas pela eletricidade proveniente dos 

metais envolvidos na experiência, por volta de 1800, Alessandro Volta, construiu um 

equipamento capaz de produzir corrente elétrica continuamente. Tal equipamento era 

composto por discos de cobre e zinco, empilhados, todavia separados por pedaços de tecidos 

embebidos em uma solução ácida, formando assim a primeira pilha de que se tem notícia. A 

pilha de Volta, produzia energia elétrica sempre que um fio condutor, disposto nas 

extremidades da pilha, era interligado. 

As ideias de Volta causaram reviravoltas no mundo científico e, a partir daí, todos os 

aparelhos que produziam eletricidade por meio de processos químicos (transformando energia 

química em energia elétrica) passaram a ser chamados de células voltaicas, pilhas galvânicas 

ou, simplesmente, pilhas.  

Mesmo ninguém sabendo ao certo o que era eletricidade, a pilha de Volta ganhou certa 

popularidade nos meios acadêmicos e pode ser considerada a primeira bateria funcional e era 

equivalente a uma pilha AA de curta duração. Melhorias foram estudadas e os físicos 

experimentais se puseram a trabalhar até que, em 1820, Hans Oersted observou o 

deslocamento da agulha de uma bússola com a variação do fluxo de eletricidade em um fio 

condutor próximo (OERSTED, 1820). Um pouco mais tarde, os resultados da descoberta de 

Oersted seriam replicados por Michael Faraday, invertendo-se os agentes e verificando a ação 

de indução elétrica num fio condutor, mediada pela aproximação de um magneto. 

Os estudos sobre eletricidade, magnetismo e sua instrumentação correlata ampliou o 

conhecimento humano sobre a área e fortuitos acasos sobrepõem-se neste período fazendo o 
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homem descobrir e compreender a radioatividade, lançando-o na compreensão da estrutura da 

matéria (FUZARI, 2017). O período compreendido entre 1803 e 1932 promoveu a descoberta 

da existência de partículas subatômicas e desenvolvimento dos modelos atômicos (GOMES, 

LOPES JÚNIOR, DELAROLE, 2015). 

Estados e níveis orbitais foram propostos, realizando-se medidas da energia 

acumulada/recebida/liberada pelos elementos. Caracterizações e uma classificação das 

propriedades periódicas dos elementos foi proposta e aceita pela comunidade científica, uma 

compreensão do potencial calorífico dos alimentos, bem como da energia fornecida durante a 

alimentação desenvolveram-se, o homem descobriu o poder da quebra da molécula de glicose 

no nosso organismo (VALENTE, 1999; SIQUEIRA, 2013). Os dois últimos séculos da 

existência da humanidade foram alavancados, em grande parte, pela avaliação e estudo de 

fenômenos energéticos e muitas outras importantes descobertas ainda a acontecer 

depreendem-se do fato de que não conhecemos todas as possibilidades ou manifestações desta 

grandeza energia na natureza (BASÍLIO, 2015). Obscuridades manifestadas no espaço na 

pesquisa sobre o comportamento de buracos negros ou através da matéria e energia escura 

revelam a gama de eventos que a humanidade desconhece e os caminhos e descaminhos ainda 

a percorrer (AGUILAR, HOSOUME, 2017; ARAGÃO, 2018). 

 A história, motivada ou acidental, do desenvolvimento e compreensão da grandeza 

energia impulsionaram o desenvolvimento, aperfeiçoamento e manutenção das chamadas 

ciências da natureza, de tal modo que ensinar essas mesmas ciências tomando como fio 

condutor dos acontecimentos relacionados a essa grandeza, nos parece um viável e 

consistente modo de operação e que tem sido considerado como caminho a ser perseguido 

(DA SILVA, CYRINEU, 2017; AGUILAR, HOSOUME, 2017; ARAGÃO, 2018). 

A compreensão de que o tema Energia e suas manifestações pode ser utilizado como 

tema transversal e coesivo para o ensino de ciências não é novidade. Sevilla e Segura (1986), 

Angotti (1991), Solbes e Tarín (1998) já apontavam esse caráter do conteúdo curricular 

programático energia. Esses autores apontam que a energia é “um dos mais potentes, 

frutíferos e unificadores” (SOLBES, TARÍN, 1998, p 387) temas geradores que “pode e deve 

[...] balizar as tendências de ensino que hoje priorizam as relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade” (ANGOTTI, 1991 p. 115).  

Podemos trazer ao contexto escolar o tema energia de diferentes modos. Trabalhos 

como o de Warren (1982) sustentam a ideia de que uma definição desta grandeza deve ser 

dada a partir do conceito de trabalho mecânico, embora os proponentes de materiais 



24 

 

curriculares sobre o tema defendam que se pode fazer uma definição descritiva e interativa, 

que se aperfeiçoa conforme avançamos neste tema (DUIT, 1981; LÓPEZ-RUPÉREZ, 

LÓPEZ-RUPÉREZ, 1983). Schmid (1982, apud WARREN, 1982) aponta um ponto de 

partida em que denotamos energia como uma substância quase material, ao tomarmos a 

imagem de fluxo de energia para trabalhar as transformações de energia. Feynman (2011 p. 

69) prefere trabalhar a conservação de energia e a importância da invariabilidade deste 

conceito, sem ao menos tentar explicar o que é energia: 

 

Existe um fato, ou se você desejar, uma lei que governa todos os fenômenos naturais 

conhecidos até agora. Não há exceção conhecida a essa lei - é exata até onde 

sabemos. A lei é chamada de conservação de energia. Afirma que há uma certa 

quantidade, que chamamos de energia, que não muda nas múltiplas mudanças que a 

natureza sofre. Essa é uma ideia muito abstrata, porque é um princípio matemático; 

diz que há uma quantidade numérica que não muda quando algo acontece. Não é 

uma descrição de um mecanismo ou algo concreto; é apenas um fato estranho que 

podemos calcular um número e quando terminamos de assistir a natureza passar por 

seus truques e calcular o número novamente, é o mesmo. 

 

Diferentes abordagens para um mesmo tema. Todas elas assumindo determinado grau 

de abstração do educando que podem facilitar ou não a compreensão do assunto e todas estas 

formas de pensar o ensino de energia e suas manifestações surge do 

“fato inegável de que a abordagem tradicional no estudo da energia e sua conservação da 

noção de trabalho mecânico se mostrou ineficaz no aspecto de fornecer uma ideia global de 

energia, suas transferências, transformações, conservação e degradação” (PÉREZ-

LANDAZÁBAL, 1995, p.56, livre tradução), não sendo abrangente e universal esta 

abordagem para a maioria das situações experimentadas, ampliando a obscuridade e 

sobreposição entre os limites das grandezas trabalho, energia, for a e momento e “deixando 

também por resolver o conflito entre conservação e degradação de energia” (Ibidem). 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Na tentativa de determinar como ensinar energia passamos pelo levantamento das 

concepções que os estudantes possuem sobre o tema. Sobre este processo de aprendizado, 

Colinvaux (1993, p.133) discorre que os processos de formação do conhecimento 

“envolvem a razão tanto quanto a experiência. De um lado, é devido ideias presentes em 

nosso raciocínio, e de hipóteses sobre como é organizada e como funciona a realidade, que 

conseguimos assimilar o que vemos e ouvimos”, assim, a compreens o do tema perpassa o 

entendimento das concepções alternativas dos estudantes sobre o assunto. Souza-Barros e 

Silvani-Souza (2004) organizam e apresentam frases que expressam estas conceitos dos 

estudantes e comentam sobre elas. As conclusões das autoras permitem que organizemos 

(Quadro 1) em categorias as concepções mais recorrentes sobre o tema. 

 

Quadro 1: Concepções dos estudantes acerca de energia, expressas em frases comuns. 

Manifestação 
Exemplos de frase presente na concepção 

dos estudantes 
Energia como:  

um meio para a ocorrência do 

movimento 

“Um objeto se move porque lhe forneceram 

energia” 

uma propriedade intrínseca “Esta panela é muito quente” 

uma capacidade humana “Você está sem energia" 

algo funcional "Poupe energia, ou ela pode faltar" 

uma espécie de força "Temos que comer para ter energia" 

uma espécie de trabalho 
"O petróleo é utilizado para gerar 

combustível" 

Fonte: Adaptado de Souza-Barros e Silvani-Souza (2004) 

 

Araújo e Nonenmacher (2010, p.1) acrescentam que apesar do tema energia ser 

comum ao ensino de física, química e biologia, seu “significado parece diferenciar-se em cada 

área, o que pode criar obstáculos epistemológicos na aprendizagem dos estudantes”, e elenca 
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o tema como prioritário à necessidade de interdisciplinarização. Tais obstáculos podem se 

desenvolver e influenciar diretamente o sucesso ou fracasso dos estudantes, em função da não 

ação das instituições de ensino na manutenção do entusiasmo pelo estudo (SILVA FILHO, 

ARAÚJO, 2017), muitas vezes culminando no abandono e evasão escolar (DOURADO, 

2005). 

Trabalhar dentro do ambiente escolar de forma interdisciplinar pode ser um motivador 

do processo ensino-aprendizagem ao permitir que docentes de diferentes disciplinas tratem de 

um tema comum juntos. Trataremos, aqui, o conceito de interdisciplinaridade, segundo Haas 

(2007, p 179), que “aponta para um caminho de ação, do fa er, em que é possível integrar 

diferentes áreas, contribuindo para a leitura do mundo e de uma nova maneira de produzir 

conhecimento”  Neto (2013, p 46) acrescenta que “a interdisciplinaridade é uma proposta 

pedagógica desafiadora. Apesar de ser um pouco desgastante para quem a vivencia, acaba 

sendo uma experiência pra erosa”, e ele complementa ainda que na interdisciplinaridade 

escolar, as técnicas, finalidades e habilidades visam favorecer a aprendizagem, ressaltando 

que devemos levar em consideração os saberes dos estudantes e a sua interação (FAZENDA, 

1994; FAZENDA, GODOY, 2014; FAZENDA, 2015; DA SILVA, 2019).  

 

Abarcar a questão da experiência docente nessa tríplice dimensão: do sentido, da 

intencionalidade e da funcionalidade, requer cuidados de diferentes ordens, cuidados 

nas pré-suposições teóricas investigando os saberes que referenciaram a formação de 

determinado professor, cuidados ao relacionar esses saberes ao espaço e tempo 

vivido pelo professor, cuidados no investigar os conceitos por ele apreendidos que 

direcionaram suas ações e finalmente cuidado em verificar se existe uma coerência 

entre o que diz e o que faz (FAZENDA, 2015 p. 11) 

 

Angotti (2001, p.79) complementa ao declarar que: 

 

A atual tendência que anseia pela aprendizagem articulada e interdisciplinar não 

sedará sem a reformula  o „daquelas ciências‟  Grandes temas atuais de interesse 

global, como o ecológico e a vertente de ensino de ciências Naturais para as 

sociedades, nas relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade, não podem ser 

atingidos sem a substituição das ementas atuais. Substituição do ensino orientado 

somente por objetivos pelo ensino que também contempla os processos, com 

priorização dos conceitos supradisciplinares [...], visando os desejáveis ganhos 

culturais pelos alunos em cada uma das disciplinas das ciências da natureza, bem 

como do seu conjunto, na medida em que tais conhecimentos encerram tanto suas 

especificidades como domínios comuns, quanto à curiosidade e formulação de boas 

questões, os procedimentos, a busca de universais e invariâncias, a relação estreita 

entre teoria e experiência. 

 

Isto posto, a estrutura temática de energia e suas manifestações permite o 

desenvolvimento de uma ementa que atue de forma transversal às disciplinas da área de 
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ciências da natureza, que possibilite o encerramento dos objetivos propostos pela Associação 

Americana para o Avanço da Ciência - AAAS (1989) de que "todos os estudantes devem 

saber ou fazer em ciência, matemática e tecnologia desde os primeiros anos de estudo até o 

final do curso médio, de modo a promover a sua alfabetização científica". 

A sequência de ensino proposta neste trabalho para balizar o percurso de 

desenvolvimento do estudante, foi desenvolvida considerando a ideia proposta expressa por 

Duit (1986) do projeto COPES (Conceptually Oriented Program in Elernentary School, 

1969) que recomenda o início da abordagem acadêmica com o conceito de calor, pois é mais 

fácil abordar experimentalmente a conservação de energia a partir dessa ideia. 

Duit (1986) defende que, ao partir de uma sequência encadeada pelo avanço histórico 

da compreensão do conceito de energia, as possibilidades de integração do conteúdo 

curricular com disciplinas sócio-políticas ganham maior favorecimento na integração e 

permitem que seja construído um ambiente completo de aprendizagem, centrado em um tema, 

não em disciplinas curriculares. Embora vantajosa essa proposta, carece de planejamento e 

tempo de execução. 

 

Essa articulação interdisciplinar, promovida por um aprendizado com contexto, não 

deve ser vista como um produto suplementar a ser oferecido eventualmente se der 

tempo, porque sem ela o conhecimento desenvolvido pelo aluno estará fragmentado 

e será ineficaz. É esse contexto que dá efetiva unidade a linguagens e conceitos 

comuns às várias disciplinas, seja a energia da célula, na Biologia, da reação, na 

Química, do movimento, na Física, seja o impacto ambiental das fontes de energia, 

em Geografia, a relação entre as energias disponíveis e as formas de produção, na 

História. Não basta, enfim, que energia tenha a mesma grafia ou as mesmas 

unidades de medida, deve-se dar ao aluno condições para compor e relacionar, de 

fato, as situações, os problemas e os conceitos, tratados de forma relativamente 

diferente nas diversas áreas e disciplinas (BRASIL, 2000 p. 31). 

 

Tal como preconizam as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+), trazer estes temas para a educação básica amplia o tempo de 

acomodação dos saberes nos estudantes e proporciona uma continuidade nos temas 

apresentados para estudo (BRASIL, 2000), uma vez que, conforme Milaré e Alves-Filho 

(2010 p. 117) o “tempo para as aulas de ciências realmente é insuficiente para uma 

abordagem adequada. [...] É necessária uma articulação entre o tempo disponível, o programa 

escolar, as condições de trabalho dos professores e as metodologias e objetivos do ensino” se 

pretendemos alcançar melhores resultados. Todavia, essa proposta passa por uma mudança no 

modelo de atuação dos professores de ciências do ensino fundamental visando a compreensão 

da necessidade de relacionamento dos conceitos e elementos de que fazem uso com o uso 
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feito nas demais disciplinas do currículo escolar. Esse (novo) aspecto exige maior 

comunicação entre os professores a fim de promover contextualizações e entrelaçamentos 

fortalecidos por ambas as disciplinas, no que Brasil (2000, p.31) apresenta como uma 

contextualização no ensino de ciências que “abarca competências de inserção da ciência e de 

suas tecnologias em um processo histórico, social e cultural e o reconhecimento e discussão 

de aspectos práticos e éticos da ciência no mundo contemporâneo”, ainda no ensino 

fundamental, visando o atendimento dos objetivos apresentados na Figura 1. 

 

Figura 1: Contextualização sócio-cultural 

 
Fonte: (BRASIL, 2000) 

 

3.1 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O ENSINO DE CIÊNCIAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

Um grande desafio que se estabelece na humanidade é dialogar com os vários saberes 

que se interpenetram e coexistem na área do saber cientifico e do conhecimento. Cada 

momento de compreensão da ciência teve a importância para sua época e causou algum tipo 

de impacto na forma como se constrói os saberes para as gerações futuras. A área do ensino, 

discutida com tanta veemência nos dias atuais, não é uma propriedade de nosso século. O 

lugar que ocupamos hoje foi balizado e sustentado por muitos pesquisadores que debateram 

ideias a fim de abarcar áreas que fazem parte do modus operandi do conhecimento do homem 

comum e do homem cientista (CUNHA, 2019). 
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É inegável que ao decorrer da História houve um processo de construção de 

conhecimento que se finca hoje nas academias, mas devem-se admitir determinadas 

características decorrentes do período vivido e relações diretas com o contexto político-social 

e os limites tecnológicos advindos desse conhecimento. Embora haja particularidades, houve 

grande contribuição de cada um dos momentos no processo do conhecimento e, somente por 

essas contribuições, pode ser chamado de construção. 

Podemos aprender com o modelo de ensino-aprendizagem empregado no passado –

 ainda que a observação e utilização de determinadas linhas de pesquisa dependa do 

pesquisador e dos documentos utilizados – e delimitar, a partir deles, alguns dos momentos 

históricos de maior discrepância na forma de avaliação, transposição de ideias e dedicação na 

formação científica.  

Trazemos como início do debate o modelo grego de formação do homem: a Paidéia. 

Nesse modelo de formação, cujo nome traz a tradução do grego como "criação dos meninos", 

à luz de seus objetivos iniciais de educação familiar, ética, moral e cívica, a criança deveria 

ser acompanhada por um professor-tutor que o submetia a um programa de estudos centrado 

na formação do homem e todos os aspectos da vida adulta em sociedade (COSTA, 2018). O 

programa de estudos compreendia as disciplinas de geografia local, história natural, 

gramática, matemática, música, ginástica, filosofia e retórica, embora, depois do século V a. 

C., o conceito tenha sido aperfeiçoado para uma ideia de formação social do ser humano que 

se prolonga por toda vida, muito para além da escola (COSTA, 2018). 

 

De uma forma geral, a formação do homem grego e a educação como conjunto de 

práticas e teorias que permeavam o contexto da época, representavam a Paideia e, na 

totalidade grega, é possível identificar algumas paideias derivadas, todas 

representando uma aprendizagem para a vida inteira, iniciando com o nascimento e 

terminando com a morte, tendo o fim como completude (COSTA, 2018). 

 

Ensinar como se tornar um cidadão era uma tarefa acompanhada de perto por toda 

uma vida, garantindo a manutenção de uma forma de ver o mundo e cujos resultados eram 

ajustados conforme descortinavam-se as situações. Com a evolução e desenvolvimento das 

cidades, o aumento da população e a disseminação do poder de estudar entre todas as camadas 

da população, o acompanhamento individual passou a ser não praticável, embora tenhamos 

aprendido as bases sobre o que compreendemos ser o que é ensinar.  

Tardif e Lessard (2005, p. 8) apresentam a definição de que a prática de lecionar 

constitui-se como “uma forma particular de trabalho sobre o humano, ou seja, uma atividade 

em que o trabalhador se dedica ao seu „objeto‟ de trabalho, que é justamente outro ser 
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humano, no modo fundamental da intera  o humana”. Os autores exaltam a interação humana 

dos sujeitos envolvidos neste processo e a capacidade do ser de influenciar o conhecimento de 

outrem, em influências que percorrem ambos os sentidos da comunicação, provocando 

transformações nos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, o bem 

ensinar coletivo exige muitas outras competências do professor a serem desenvolvidas em um 

curto espaço de tempo de interação deste com os educandos, entre elas um alto grau de 

conhecimento acerca da(s) disciplina(s) que ele leciona além dos conhecimentos pedagógicos 

relacionados ao campo da educação. Neste novo cenário, acompanhar o aprendizado 

estudantil não é prático ou factual. O desenvolvimento do cidadão passou a ser tarefa 

compartilhada e os objetivos compartilhados entre seus agentes não são claros. 

É amplamente divulgado e parece que se tem um consenso na mídia brasileira acerca 

da existência de um quadro já diagnosticado de má qualidade da educação básica pública 

brasileira, reafirmado constantemente por indicadores quantitativos governamentais nacionais 

e internacionais (MARCONDES, 2019), mas não são postas definições ou esclarecimentos 

acerca do que compreendemos como essa Educação Básica de Qualidade (EBQ). O conceito 

de o que é qualidade é internacionalmente definido como o “grau em que um conjunto de 

características inerentes de um objeto que satisfaz requisitos” (ISO 9000, 2015 p  22), 

portanto, uma EBQ é a medida alcançada de atendimento às necessidades ou expectativas 

declaradas, implícitas ou obrigatórias, que a educação básica alcança para aquele que a 

qualifica. Estas diretrizes para a educação são expressas no Plano Nacional de Educação 

(PNE) que é uma lei em vigência desde junho de 2014, com a finalidade de estabelecer e 

documentar as diretrizes, metas e estratégias para os próximos dez anos da educação brasileira 

(BRASIL, 2014). 

Sua criação é motivada pela Constituição Federal de 1934 que previa no artigo 150 a 

determinação de “fixar o plano nacional de educa  o, compreensivo do ensino de todos os 

graus e ramos, comuns e especializados e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o 

territ rio do País” (BRASIL, 1934 p.33). Em 1961, a primeira LDB promulgada pôs-se a 

regulamentar o sistema nacional de ensino brasileiro fixando requisitos mínimos para a 

formação de professores e criando as condições para implantação do PNE, o que ocorreu no 

ano seguinte, com um plano de ação de oito anos de duração. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o país tornou a pensar na 

elaboração de um documento normativo destinado a replanejar o futuro de seu ensino através 

do atendimento à dez objetivos e vinte metas projetadas para atingir a esses objetivos. O 
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documento da segunda versão do PNE, cuja proposta inicial foi protocolada ao congresso 

nacional em dezembro de 2010, tramitou quatro anos até sua sanção pela presidência da 

República. Ressalta-se no documento a orientação funcional da educação nos objetivos 

estabelecidos, além da não colocação de objetivos explícitos para a melhoria da formação de 

professores. 

Utilizando os resultados da pesquisa de Bassoli, Lopes e César (2017), observamos 

que o professor presente nas salas de aula do Rio de Janeiro possui, em sua grande maioria, 

formação clássica, conforme as características do Quadro 2: 

 

Quadro 2: Principais características dos modelos de formação de professores 

 
Clássico Prático-reflexivo Emancipatório-político 

Relação 

teoria/ 

prática 

Supremacia da 

teoria 
Supremacia da prática 

Valorização equânime da 

teoria e da prática, em relação 

dialética 

Papel do 

formador 

Transmissor 

de conteúdos 

Mediador que incentiva a 

discussão sobre problemas 

enfrentados pelos docentes 

Mediador e colaborador, 

atuando em projetos de 

colaboração entre 

universidade e escola 

Concepção 

de Formação 
Tecnicista 

Interpretativa, com base na 

reflexão sobre a ação 

Perspectiva sócio-histórica e 

crítico-dialética 

Fonte: Adaptado de Jacobucci (2006) e Jacobucci, Jacobucci, Megid Neto (2009). 

 

O processo escolar que vivemos neste século XXI pode ser caracterizado pela 

transmissão de conteúdos, segundo diferentes metodologias, com intenção de criação de 

massa crítica utilizável para facilitação na resolução de problemas práticos do cotidiano, 

caracterizando-se como um aprendizado. Diversas estruturas são idealizadas para a 

manutenção deste processo visando o aumento dos níveis de aprendizagem através de teorias 

de aprendizagem ou teorias de ensinagem. O pensamento comum é que: 

 

A aprendizagem está ligada a uma troca de informações entre aluno e professor, 

motivada por um ponto de desequilíbrio estabelecido entre a proposta de ensino 

realizada por parte do mediador e o interesse do aluno em buscar respostas. Quando 

os dois chegam a um acordo, existe o equilíbrio e, portanto, a educação. O mediador 

conseguiu chegar ao seu propósito. Nessa interação, ao assimilar os conceitos e 

acomodá-los, o aluno aprendeu, poderá discutir seu ponto de vista com o educador e 

haverá crescimento para ambas as partes. (LOPES, 2013 p. 72) 
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Teóricos como Vygotsky (1984), Freire (1996), Saviani (2018), entre outros, apontam 

que podem ser influenciadas as concepções dos professores e estudantes acerca da ideia que 

estes possuem sobre o conhecimento, a escola, o ensino e a aprendizagem e o grau de 

interação e engajamento destes agentes. Vygotsky (2001) ainda acrescenta que o professor 

deve manter preocupação com o relacionamento entre o novo conhecimento e a emoção, a 

fim de o saber não tornar-se morto, o que exige preparação do professor e acompanhamento 

continuado. 

Frota-Pessoa, Gevertz e Silva (1985) declaram que o ensino de ciências tem como 

função promover os estudantes na construção de conhecimento e nessa perspectiva as aulas de 

ciências que adotam um caráter investigativo proporcionam possibilidades, tanto ao professor 

quanto aos estudantes, de identificar, compreender e solucionar problemas de natureza 

científica. O trajeto didático do estudante que percorre uma sequência de ensino investigativo 

faculta a possibilidade de, continuamente, o estudante adquirir o papel de investigador de 

assuntos da ciência. Cachapuz et al. (2005, p.115) expressam esse caráter de “investigadores 

principiantes” dado aos estudantes que encontram-se neste processo de investigação através 

da discussão e interação com o professor e demais colegas da turma. 

Sobre esta interação, Letta (2014 p.3) escreve que: 

 

É interessante ressaltar que o professor é um dos agentes norteadores para ensinar 

ciências. Neste caso, o professor se torna o principal responsável por apresentar um 

problema de caráter científico aos alunos e também um dos principais motivadores a 

ensinar ciências, excitando a curiosidade e a capacidade dos alunos de pensarem as 

possíveis soluções do problema. Dessa forma, entendemos que o objetivo central e 

mais valioso do ensino de ciências é o desenvolvimento permanente das técnicas de 

ensinar Ciências através da investigação. Por isso, a interação em sala de aula entre 

professores e alunos dá completude à atividade da aula. A partir da atividade, o 

professor inicia o diálogo com os alunos no intuito de despertá-los e interagirem 

com a atividade proposta, principalmente, se apresentar um problema que traz 

relações com o cotidiano do aluno. O professor conduz a discussão interagindo com 

a atividade e com os alunos ao mesmo tempo, motivando e fazendo-os perceber que 

na situação discutida existe um problema a ser solucionado. Quando os alunos 

respondem a motivação do professor, discutindo com ele e com o restante da turma 

sobre o problema proposto, inicia-se ali, a participação ativa dos alunos na 

construção do conhecimento científico.  

 

Por esta razão, consideramos que o professor é o principal agente de ensino no EF e, 

embora sua formação não o prepare para atuar de forma interdisciplinar, é preciso aproximar 

teorias e práticas e levar a educação básica para a centralidade da vida, aproximando esse 

debate a todas as faixas etárias e escolares em um processo de alfabetização científica e 



33 

 

aumento de capital intelectual da população - construído coletivamente (por professores e 

estudantes) - através da discussão e debate acadêmico. 

 

3.2 A TEORIA DE APRENDIZAGEM CONSTRUTIVISTA INVESTIGATIVA 

 

Na tentativa de compreender o processo de aprendizado, organizar observações, 

hipóteses, palpites, princípios e conjecturas acerca do comportamento humano, teóricos da 

educação propuseram uma organização das respostas à estímulos de aprendizado que 

guardam similaridades nas chamadas teorias da aprendizagem. Podemos classificar que as 

teorias da aprendizagem são, de modo mais amplo, as teorias comportamentalista 

(aprendizagem como resposta a um estímulo), humanista (domínio afetivo e sentimental 

integrando e influenciando diretamente a vida do educando) e cognitivista (aprendizagem pela 

procura, descoberta e baseada na experiência), cada uma destas ramificando-se em 

particularidades (MOREIRA, 1999). 

O trabalho proposto fundamenta-se na teoria de aprendizagem cognitivista, a partir de 

elementos do cotidiano dos estudantes para depreender um relacionamento entre os potenciais 

novos significados e as ideias relevantes na estrutura cognitiva dos estudantes, permitindo 

acesso aos significados únicos, reais ou imaginados, para quem aprende, em função da 

unicidade de cada estrutura. Esse marco caracteriza a importância do aproveitamento do 

conhecimento preexistente (necessário à aprendizagem de certo conteúdo letivo) para a 

prática docente a fim de trazer acepção às sinapses desenvolvidas na assimilação de 

conteúdos. 

Organizar o conteúdo em uma sequência de ensino investigativo não deve ser 

aleatório. Persich et al. (2016) discorrem que “para a reali a  o das atividades investigativas 

leva-se em consideração o contexto de vida dos participantes, o ambiente onde a escola se 

insere e as experiências dos educandos”  O conceito de sequência de ensino investigativo 

utilizado neste trabalho é aquele dado por Carvalho (2013) que a define como um 

encadeamento de atividades que aborda um mesmo conteúdo científico e, além de abordá-los, 

faz relações entre ações para o desenvolvimento e compreensão do problema proposto, 

reunindo assim, várias informações possíveis para solucionar uma situação problematizadora. 

Entretanto, a elaboração de uma sequência de ensino investigativo de sucesso envolve outras 

questões que não a do simples encadeamento de atividades de um mesmo conteúdo científico, 

mas o entendimento do processo de aprendizado do estudante, da compreensão de que, antes 
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de estudantes, nosso público alvo ainda são crianças, e da importância da alfabetização 

cientifica como um processo que transcende o simples letramento, mas um permanente 

exercício apoiado na curiosidade (FREIRE, 2011). 

Entretanto, a curiosidade inata do homem é seletiva, se o consideramos como 

resultado de um conjunto de relacionamentos históricos e sociais. A interação social está nas 

bases do desenvolvimento da cognição humana e as interações sociais somente são possíveis 

quando em um contexto cultural específico, que norteia e baliza o entendimento de 

aprendizado do ser, tendo (o homem) o papel passivo de aprendiz em um primeiro momento, 

para depois atuar como sujeito ativo na reconstrução e expressão do mundo que observa e 

experimenta. Sobre este fato, Vygotsky argumenta que o pensamento é permitido pela 

linguagem. A inteligência da criança, sem a linguagem, permanece uma capacidade 

puramente prática, tal como nos animais. O desenvolvimento cognitivo é uma função da 

ampla interação verbal entre a criança e os adultos e que proporciona, como consequência, o 

pensamento lógico, em uma trajetória em que a criança percorre desde a expressão da sua fala 

social (expressão básica de pensamentos e emoções) até a sua voz interior (expressão da 

consciência e ferramenta que norteia a observação e condução de nossos pensamentos). 

Portanto, as interações sociais despertam e motivam o desenvolvimento intelectual do ser. A 

ideia de aprendizado da criança, segundo Tolstoi (1903, p.142), não pode ser feita através de 

explicações artificiais, por memorização compulsiva e por repetição: 

 

Temos que admitir que tentamos várias vezes fazer isso, e que sempre nos 

deparamos com uma enorme aversão por parte das crianças, o que mostra que 

estávamos no caminho errado. Esses experimentos me deixaram com a certeza de 

que é impossível explicar o significado de uma palavra... Quando se explica 

qualquer palavra, a palavra “impress o”, por exemplo, coloca-se em seu lugar outra 

palavra igualmente incompreensível, ou toda uma série de palavras, sendo a conexão 

entre elas tão ininteligível quanto a própria palavra. 

 

O filósofo reforça que na verdade o estudante precisa é interagir com os novos 

conceitos aprendidos: 

 

Quando ela ouve ou lê uma palavra desconhecida numa frase, de resto 

compreensível, e a lê novamente em outra frase, começa a ter uma ideia vaga do 

novo conceito: mais cedo ou mais tarde ela sentirá a necessidade de usar esta palavra 

– e uma vez que a tenha usado, a palavra e o conceito lhe pertencem. Mas transmitir 

deliberadamente novos conceitos ao aluno é, estou convencido, tão impossível e 

inútil quanto ensinar uma criança a andar apenas com as leis do equilíbrio. 

(TOLSTOI, 1903, p.143) 
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Para Tolstoi, o uso de um novo conhecimento, seja ele uma palavra, uma ferramenta, 

uma ideia, levará ao domínio deste novo conceito. Usando e desusando, o estudante aprende 

quais as aplicabilidades e poderá assim adaptá-lo ao seu cotidiano.  

Vygotsky (1984) também defende o mesmo conceito em seus trabalhos sobre o 

desenvolvimento do indivíduo, no entanto, releva a importância das contribuições da cultura, 

da interação social e a dimensão histórica do desenvolvimento mental. O estudante apenas irá 

absorver algum conceito, a partir do uso prático do estudo, procurando por si só as limitações 

da ideia e observando os fenômenos relacionados. Desta forma, o estudo prático da física, 

utilizando uma abordagem experimental, parece uma alternativa viável e que poderá alcançar 

resultados de sucesso através da internalização pela repetida utilização e domínio destes 

novos conceitos (TOLSTOI, 1903). 

A compreensão que se tem desses autores é que para fazer ciência ao ensinar ciências, 

tão importante quanto os resultados, é a sequência de aprendizado escolhida: o caminho é tão 

importante quanto o resultado final e o construir conhecimento implica em deduzi-lo a partir 

de outro já sabido ou dado, colocando o estudante em situações em que possam observar os 

fenômenos científicos, classificar suas regularidades e relacionar variáveis relevantes, 

possibilitando a elaboração de explicações e hipóteses para o que ele observa e interage, 

individualmente ou coletivamente, na busca pela causa/explicação lógica para o que ele 

experimenta, aplicando o método científico galileano. A construção do conhecimento poderia 

estar centrada nas ações do estudante e o papel do professor seria propor atividades que 

agucem o potencial inventivo dos estudantes, agindo como mediador do processo de 

descoberta da resposta ao problema com ações pautadas nas diferentes estratégias 

pedagógicas e científicas de aulas investigativas (PEDUZZI, 2001; SASSERON, 2013). 

Kozulin et al. (2003) descrevem o papel do professor como um elaborador de questões que 

orientem os estudantes a potencializar seus conhecimentos e que valoriza a construção de 

novos conhecimentos e habilidades dentro de sua zona de desenvolvimento iminente (ZDI) 

para que expanda a sua zona de desenvolvimento real (ZDR). Na obra, é apresentada a defesa 

de Vygotsky sobre uma zona de desenvolvimento real em que o estudante vive e é o estado 

em que o ser possui domínio sobre uma determinada coisa, já sabe fazer ou tem autonomia 

sobre o fazer, e sempre pode expandir seu conhecimento, domínio e autonomia de infinitas 

formas. Estas possibilidades de expansão são imprevisíveis e dinâmicas e a zona de 

desenvolvimento estimula a transição para a zona de desenvolvimento real, é que chamamos 

de zona de desenvolvimento iminente (MINICK, 1987). 
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O estímulo para que ocorra esta transição do conhecimento da ZDI para a ZDR 

dependerá, dentre outros fatores, das ações do professor em sala de aula e das interações 

formadas entre os estudantes e entre os estudantes e o professor. 

Jiménez-Aleixandre e Bustamante (2003), por sua vez, destacam a importância da 

argumentação, visto que o intelecto humano atribui diferentes significados a uma mesma 

palavra, pois o significado das coisas está diretamente relacionado com a capacidade do 

receptor relacionar dados, tirar conclusões e avaliar enunciados teóricos à luz dos dados 

empíricos ou procedentes de outras fontes. Assim, o conhecimento migrado da ZDI para a 

ZDR, quando motivado pela argumentação proposta pelo professor em sala de aula deve ser 

analisado para que ele não seja a causa da incompreensão de um determinado conceito ou a 

sua compreensão equivocada. 

Sasseron e Carvalho (2014) destacam que para avaliar a eficácia do trabalho com 

dados para a formação de argumentos científicos é necessário, inicialmente, a análise e 

identificação de argumentos que tenham sido construídos conjuntamente em aula e, tendo esta 

informação, analisar as ações desempenhadas para transformar dados, evidências, hipóteses e 

variáveis em elementos constituintes dos argumentos construídos. 

Outro aspecto importante levantado na teoria de Vygotsky é a importância dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, pois o conhecimento adquirido (transição do 

conhecimento da ZDI para a ZDR) é possível graças ao conhecimento, domínio ou autonomia 

de um conhecimento prévio. Nesta linha de raciocínio Carvalho (2013, p.4) escreve que: 

 

Os conceitos espontâneos dos alunos, às vezes com outros nomes como conceitos 

intuitivos ou cotidianos, são uma constante em todas as propostas construtivistas, 

pois são a partir dos conhecimentos que o estudante traz para a sala de aula que ele 

procura entender o que o professor está explicando ou perguntando. 

 

Percebe-se que a partir desses conhecimentos prévios, o conhecimento é construído 

quando pensamos em uma abordagem construtivista, pois somente através da utilização destes 

conceitos ou signos que pertençam a sua zona de desenvolvimento real é que estaremos 

construindo novos saberes e conhecimentos, de tal modo que seria impossível a construção 

destes conhecimentos sem que preexista esta base. Caso contrário, estaríamos formando 

alunos que simplesmente repetiriam as palavras ouvidas como “papagaios”, conforme alerta 

Lemke (1997) e a ideia de apropriação do conhecimento não faz sentido neste contexto.  

A grande questão em discussão, conforme proposto pelo próprio Vygotsky (1984), 

trata-se de uma maneira de apresentar os problemas, os assuntos, as informações e os valores 



37 

 

culturais dos próprios conteúdos com os quais estamos trabalhando em sala de aula e 

representá-los em atividades investigativas, que sejam investidas de potencial para aguçar nos 

estudantes a capacidade de assimilação, alfabetização científica e apropriação do conteúdo 

científico que queremos ensinar. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A dissertação foi pautada em uma metodologia qualitativa, em um estudo de caso 

conduzido diante da perspectiva de uma observação participante na implementação da 

estratégia de pesquisa de proposição de planos e programas, associada à técnica de análise de 

dados e evidências da análise temática. 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi norteada pelos parâmetros da pesquisa qualitativa. Dessa maneira, de 

acordo com Bogdan e Biklen (2013, p.47-50) investigações desse gênero seguem os seguintes 

parâmetros:  

 

1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal.  

2. A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em forma de 

palavras ou imagens e não de números.  

3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos.  

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva.  

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa. 

 

Ademais, a delimitação neste tipo de pesquisa específico exige minuciosa atenção aos 

acontecimentos, haja vista que a investigação qualitativa se dedica a capturar dados 

psicológicos, descobrir e entender a complexidade e a interação de elementos relacionados ao 

objeto de estudo e às situações nas quais a evidência qualitativa substitui a simples 

informação estatística (MARTINS, THEÓFILO, 2009). 

O trabalho desenvolvido classifica-se como um estudo de caso, pois propõe-se a 

compreender, de forma intensiva, um único grupo de estudantes com o propósito de 

compreender uma classe maior de estudantes que aprendam de forma similar (GIL, 2009). A 

estratégia de pesquisa proposição de planos e programas foi utilizada, pois se fundamenta na 

apresenta  o de “solu ões para problemas organi acionais
4
 já diagnosticados. Busca-se, por 

meio de uma pesquisa empírico-analítica, um estudo de viabilidade de planos alternativos 

(concepção e implementação) para a solu  o de problemas” (MARTINS, THEÓFILO, 2009, 

93). Assim, as atividades investigativas (concebidas e implementadas a partir desta pesquisa), 

                                                 
4
 Em nosso contexto, os problemas de aprendizagem. 
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empregadas para alcançar um melhor entendimento e compreensão do conceito de energia, 

situam-se como alternativas ao ensino de ciências, em particular do conceito de energia. 

Martins e Theófilo (2009) também apontam que neste tipo de pesquisa são valorizados 

aspectos da engenhosidade e criatividade discente no que concerne às adaptações necessárias 

para solução de uma situação específica (situação problema) e a pesquisa deverá ser 

fundamentada em planejamentos e obras teórico-metodológicas que apresentam o modelo 

teórico a ser apresentado. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa ocorreu na cidade de Mesquita/RJ, no Espaço Ciência InterAtiva, 

museu de ciências do campus Mesquita do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro (IFRJ). A cidade de Mesquita é um município fluminense da região da baixada 

fluminense do estado do Rio de Janeiro. A opção por declarar Mesquita como município da 

região da baixada fluminense concorda com a divisão geográfica proposta pelo antigo Centro 

de Informações e Dados do Rio de Janeiro (CIDE, 2019), que considera a região formada por 

treze municípios, a saber, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, 

Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e 

Seropédica. 

Tomando como base o exposto no sítio eletrônico oficial da prefeitura de Mesquita, o 

município possui cerca de 168.403 habitantes, de acordo com o IBGE (ano base: 2010) e é o 

município mais jovem da região da baixada fluminense (PMM, 2019 p.1). 

 

O nome Mesquita é uma referência ao Barão de Mesquita, proprietário das fazendas 

que hoje compõem a região central da cidade. A história da cidade ganha um novo 

capítulo a partir do Movimento Pró-Emancipação. Por volta dos anos de 1950 que 

surgiram os primeiros pensamentos emancipacionistas, onde Mesquita deixaria de 

ser o 5º distrito de Nova Iguaçu. Somente em 1987 houve o primeiro plebiscito. 

Mesquita conquistou sua emancipação no dia 25 de setembro de 1999. 

 

O campus Mesquita do IFRJ surgiu de um espaço cedido pela prefeitura de Mesquita 

para a implantação do museu de ciências do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), o Espaço Ciência InterAtiva (ECI).  

 

O ECI tem por desafio contribuir para a divulgação da ciência e da tecnologia, 

através de atividades educativas, eventos de divulgação cientifica, exposições 

temporárias e permanentes, além do projeto “Espa o Ciência InterAtiva Itinerante” 

[...]. O ECI consolida-se como um importante espaço de popularização da ciência e 
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da tecnologia. E ainda busca estreitar a relação com as redes formais de ensino 

através do envolvimento das escolas nos projetos desenvolvidos (ECI, 2019).  

 

Dessa maneira, diante da premissa e filosofia do ECI, voltada para a formação inicial e 

continuada de professores da educação básica, em 2012, a equipe de docentes atuantes no ECI 

iniciou o curso de Formação Continuada em Ciências Naturais. 

 

4.3  INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

De modo a alcançar os objetivos desse trabalho, em especial, os objetivos de 

investigar as concepções dos estudantes do curso de professores acerca do tema energia e suas 

manifestações, bem como verificar os resultados das atividades junto aos alunos participantes, 

foram realizadas, durante a aplicação do curso de Formação Continuada em Ciências 

Naturais, as estratégias de rodas de conversa, diário de campo e aplicação de questionários 

com perguntas abertas e fechadas. Antes de iniciar a atividade foi solicitado aos participantes 

da pesquisa que respondessem a um questionário prévio (Apêndice B) visando o 

levantamento do perfil e de suas concepções iniciais sobre o tema energia e suas 

manifestações, bem como sobre o ensino de ciências. Ao término do curso, o grupo também 

respondeu um segundo questionário (Apêndice C) que buscou levantar suas concepções, após 

a participação nas atividades do curso, assim como suas percepções e avaliação da sequência 

de ensino investigativo, como também seus comentários sobre a condução da atividade. 

Durante realização do curso de Formação Continuada em Ciências Naturais, a coleta 

de dados foi balizada pela realização de rodas de conversas e registro dos principais 

acontecimentos em diários de campo. 

Afonso e Abade (2008) destacam o caráter envolvedor das rodas de conversa e 

apontam sua utilização nas metodologias participativas. Segundo esses autores, essa 

ferramenta possui suas origens na articulação entre os campos da psicanálise com a psicologia 

social e com a educação, tendo por objetivo a condução dos envolvidos na reflexão do 

cotidiano e seus relacionamentos com a sociedade, grupos sociais e projeto de vida em um 

espaço mediado e em um contexto específico. As condições de contorno da aplicação da 

ferramenta das rodas de conversa devem proporcionar a capacidade de superação de temores, 

atravanques e a capacidade de livre expressão e posicionamento. Para o desenvolvimento 

dessa atmosfera com o grupo, diversas dinâmicas foram conduzidas durante a apresentação de 

conceitos sobre ensino de física em uma abordagem investigativa e desenvolvimento da 
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sequência de ensino investigativo, com os professores cursistas. Pode-se destacar como 

exemplo que dinâmicas como à que tem por objetivo demonstrar a falibilidade da medição 

antropométrica de temperatura e necessidade da existência de um instrumento de medição de 

temperatura
5

 são conduzidas em uma apresentação lúdica, para que, reconhecendo e 

surpreendendo-se com os resultados da investigação, o participante se posicione aberto e 

motivado a iniciar o debate com as suas observações e experiências, buscando encontrar as 

respostas ao evento que lhe promoveu sensações conflitantes. 

O diálogo nas rodas de conversa priorizam discussões em torno de uma temática e 

foram gravados por meio de smartphones para resgate das informações. Na pesquisa deste 

trabalho, a temática das rodas de conversa realizadas giraram em torno dos temas ensino 

investigativo, energia e suas manifestações. Méllo et al. (2007) ressaltam que no diálogo 

mediado nessa metodologia podem ser apresentados posicionamentos contraditórios àqueles 

entendimentos pacificados pelas ciências. Isso não deve ser desencorajado, pois essas 

colocações fomentam e despertam os demais participantes a requerer a fala, posicionar-se de 

forma contraditória e compartilhar significados. 

Entende-se por rodas de conversa àqueles momentos em que o professor regente do 

curso junto dos participantes do curso, formal ou informalmente, trocaram ideias e 

conhecimentos sobre o objetivo da atividade, esclareceram dúvidas e/ou debateram sobre 

determinado aspecto da atividade, quer seja com contribuições ao assunto, quer seja com 

experiências de vida relacionadas, em um diálogo aberto e colaborativo. Sobre isto, a 

metodologia tem por característica particular a apresentação de momentos propícios ao 

diálogo em que possam ser partilhadas as vivências dos envolvidos num exercício de fala e 

escuta que abarcam os diferentes interlocutores, prevalecendo os períodos de escuta (BEDIN, 

DEL PINO, 2017). 

 

Os sujeitos dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e 

assim crescem um com o outro. O diálogo, por isso mesmo, não nivela, não reduz 

um ao outro [...]. Implica, ao contrário, um respeito aos sujeitos nele engajados 

(FREIRE, 1993, p. 118). 

 

Também foram utilizados registros fotográficos dos cursistas, a fim de verificar as 

intervenções e mudanças de atitude dos sujeitos participantes do curso. 

                                                 
5
 A dinâmica consiste em imergir uma mão em um pote contendo água quente e a outra mão em um pote com 

água gelada. Em seguida, ambas as mãos devem ser conduzidas para imersão em um pote com água à 

temperatura ambiente. Graças ao fenômeno da inversão térmica e diferença de temperatura para o meio, cada 

mão deverá experimentar uma sensação de frio/quente distinta da outra mão.  
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As informações adquiridas, sensações experimentadas e acontecimentos relevantes 

foram registrados pelos participantes, em todo o tempo, em cadernos de pesquisa que 

serviriam como diário de campo dos estudantes. 

Na perspectiva desse estudo, o diário de campo não foi estruturado a fim de conferir a 

maior liberdade aos seus autores e sua análise não foi conduzida como um texto linear. 

Priorizou-se o contexto social dos resultados, ante ao contexto literário, em uma narrativa 

cronologicamente não linear, exclusiva e não impeditiva para construção de diversas lógicas 

de interpretação e construção de conhecimento, em uma tentativa de tradução e 

acompanhamento do processo de aprendizagem do autor do diário. 

 

É o diário que permite o distanciamento indispensável na pesquisa de campo, e que 

permitirá mais tarde a análise do desenvolvimento da pesquisa. É também o diário 

que mostra, a cada etapa da reflexão, os laços entre as diversas hipóteses levantadas 

pelo pesquisador e o momento da pesquisa em que essas hipóteses foram 

reformuladas (WEBER, 2009 p.168). 

 

Com o diário de campo foi possível tecer considerações acerca dos relatórios 

elaborados pelos participantes da pesquisa e atingir ao objetivo de verificar os resultados das 

atividades junto aos participantes. 

 

4.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com 70 professores atuantes ao nível do ensino fundamental 

da baixada fluminense. 

Os professores foram selecionados através da livre inscrição em edital publicado pelo 

IFRJ com oferta para vagas em curso gratuito de formação continuada para professores de 

ciências naturais (IFRJ, 2019). As vagas foram preenchidas mediante a inscrição. O 

preenchimento das vagas foi destinado aos estudantes de curso de formação de professores 

em nível médio e/ou superior, profissionais dos anos iniciais do ensino fundamental (1º 

segmento), profissionais da educação infantil (professores, agentes educadores, cuidadores 

escolares, etc.), coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais. 

Uma vez inscritos, os cursistas foram selecionados através de processo simplificado de 

seleção constando de preenchimento de ficha de inscrição online, entrega de todos os 

documentos exigidos, a saber, comprovação de atuação no primeiro segmento do ensino 

fundamental ou na educação infantil (declaração da escola/ instituição de ensino ou educação 

ou cópia do último contracheque ou ato de investidura), cópia de documento de identidade 
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com foto, válido em território nacional, cópia do CPF e cópia da certidão de nascimento ou 

casamento, no caso de estudantes do curso de formação de professores em nível médio e/ou 

superior: comprovante de matrícula, enquadramento ao perfil do curso e análise da resposta à 

pergunta: Escreva em poucas palavras: Quais são suas motivações para participar de um curso 

de extensão para professores em ciências naturais (IFRJ, 2019). Conforme orientação do 

edital, a seleção foi realizada por uma comissão de seleção, composta pela coordenação do 

curso. 

 

4.5 TÉCNICA PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

Quanto ao polo de técnicas de coleta de informações, dados e evidências, este trabalho 

fundamenta-se na ferramenta da análise temática de Fontoura (2011), que pode ser sintetizada 

em sete passos, a saber, a: 

1. Organização: transcrição dos dados brutos da pesquisa contidos em meio digital, em 

gravações audiovisuais ou de áudio, ou analógico, dados de perguntas abertas de 

questionários ou diários de campo, para uso e análise pelo pesquisador; 

2. Revisitação: leitura minuciosa de todo o material coletado e organizado pelo 

pesquisador até que se exprima todos os significados pertinentes das colocações da amostra; 

3. Destaque: recorte das passagens mais significantes - aos olhos do pesquisador - das 

respostas da amostra, sem descontextualização ou tendêncialismo; 

4. Categorização: etapa de estratificação dos recortes da etapa de destaque em 

unidades que sejam coerentes, similares, pertinentes, exaustivas e exclusivas a e dentro de 

uma única categoria; 

5. Significação: etapa de definição das unidades de contexto (transcrições longas) e 

unidades de significado (palavras ou expressões) que denotam os núcleos de sentido que 

compõem a comunicação e cuja frequência de aparição pode significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido; 

6. Iluminação: organização das unidades (de contexto ou significado) com indicação 

do escólio do pesquisador a fim de apresentar um panorama geral do encaminhamento da 

análise dos dados; 

7. Interpretação: explanação dos elementos da etapa de iluminação à partir do 

referencial teórico escolhido. 
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Assim, conforme Fontoura (2011, p. 73): 

 

A partir das interpretações, o pesquisador pode propor inferências de acordo com 

premissas previstas no seu quadro teórico ou abrir outras pistas em torno de 

dimensões teóricas sugeridas pela leitura do material. Trata-se de um longo trabalho 

de construção e reconstrução contínua. A análise dessa forma se caracteriza como 

uma reconstrução intencional e deliberada a partir do olhar do pesquisador somada 

aos olhares teóricos utilizados como base da investigação, que se multiplica à 

medida que vão se descortinando as interpretações e os caminhos conclusivos. 

 

Deste modo, os dados analisados foram obtidos, conforme apresentado, através da 

proposição de dois questionários, um prévio e outro a posteriori, intercalados com a 

proposição da sequência de ensino investigativo em dois dias específicos, acompanhados de 

diálogos em rodas de conversas programadas para ocorrer durante a apresentação das 

experiências e as anotações realizadas no diário de campo.  

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi apresentada para avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFRJ, 

foi aprovada (ver Figura 2) e ganhou o CAAE de 14242919.0.0000.5268, através do número 

do parecer 3.569.854, para que o projeto de pesquisa ligado ao mestrado em ensino de 

ciências pudesse analisar o uso de uma sequência de ensino investigativo, com o viés 

interdisciplinar, como estratégia para a construção de conhecimentos sobre o tema energia e 

suas manifestações em um curso de formação de professores. 

 

Figura 2: Aprovação do projeto de pesquisa pelo CEP/CONEP. 

 

Fonte: Plataforma Brasil. 

 

Para a realização deste trabalho foi solicitada autorização à direção do IFRJ-Mesquita 

e dos participantes do curso de Formação Continuada em Ciências Naturais por meio do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Foram apresentados os 

objetivos e procedimentos da pesquisa antes da entrega e disponibilização do TCLE. Os 

participantes foram informados da não obrigatoriedade de participação da pesquisa e 
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liberdade de desistência a qualquer momento, sem prejuízos de qualquer ordem. Os riscos e 

precauções envolvidos também foram apresentados antes da realização da pesquisa. 
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5 DESENHO METODOLÓGICO DA PROPOSTA 

 

 

5.1 DESCRIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM CIÊNCIAS 

NATURAIS 

 

No Brasil, existe a prática de dedicar os ensinamentos nos anos iniciais da educação 

básica somente à matemática e à língua portuguesa, enquanto outras disciplinas curriculares 

ficam de lado ou são abordadas de maneira pouco atrativa (DA COSTA RAMOS, DA SILVA 

ROSA, 2016). Na contramão dessa prática, o Espaço Ciência InterAtiva
6
 (ECI), oferece desde 

o ano de 2012 o curso de Formação Continuada em Ciências Naturais. 

O projeto de criação do curso de Formação Continuada em Ciências Naturais foi 

idealizado e planejado por um grupo de pesquisadores e professores do Campus Mesquita do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), com 

contribuições de profissionais do Espaço Ciência Viva (RJ) e do Instituto de Biofísica Carlos 

Chagas Filho da UFRJ, cuja proposta inicial é apresentada na tese de Pereira (2014). O curso 

tem como objetivo central intensificar a articulação entre as atividades da pós-graduação 

stricto sensu, das licenciaturas e das escolas de educação básica, estimulando a produção 

acadêmica e a formação continuada dos profissionais de educação.  

O curso consiste em umas das atividades de extensão do IFRJ - Campus Mesquita. 

Trata-se de um curso semestral, gratuito, sem cobrança de taxas de inscrição ou mensalidades. 

Em 2019 a oferta foi de 70 vagas, sendo 35 no turno da manhã e 35 no turno da tarde, 

ocorrendo às segundas-feiras. A divulgação do curso ocorreu por meio das redes sociais do 

ECI, no sítio eletrônico do IFRJ e junto às Secretarias Municipais de Educação da Baixada 

Fluminense. As inscrições foram realizadas presencialmente, no ECI e digitalmente, por 

e-mail, através do preenchimento de uma ficha de inscrição contendo os dados pessoais do 

candidato. O curso é voltado para professores do ensino fundamental, para estudantes do 

curso normal, graduação em pedagogia e licenciaturas. 

O curso é semestral, tem carga horária de 180 horas, cujo objetivo reside em promover 

debates acerca do ensino de ciências, saúde e matemática de forma interdisciplinar, tendo 

como premissa os conteúdos do ensino fundamental. O curso tem atividades subdivididas em 

sete módulos de aulas presenciais e visitas técnicas aos museus e centros de ciências do Rio 

                                                 
6
 Museu de Ciências do Campus Mesquita do IFRJ. 
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de Janeiro, a saber: Espaço Ciência Viva, Espaço Ciência InterAtiva, Museu da Vida, Museu 

de Astronomia e Ciências Afins, entre outros espaços de educação não formal. 

Os conteúdos de Física são trabalhados em dois encontros, perfazendo uma carga 

horária de 10 h. 

A metodologia do curso inclui a proposição de estratégias baseadas na 

interdisciplinaridade, visando apresentar aos professores propostas factuais, divertidas e 

criativas que podem ser aplicadas em todas as disciplinas, a partir do ensino de ciências 

(PEREIRA, 2014). Para promover a reprodução das práticas estudadas no curso os 

participantes recebem kits experimentais, com materiais para serem utilizados em seus locais 

de trabalho. Isso incentiva o docente a levar para as suas salas de aula o que estão aprendendo 

(PEREIRA, 2014). Neste momento ocorre a troca de experiências, pois cada um diz o que foi 

mais complicado de aplicar, quais dificuldades encontraram e qual foi a receptividade da 

turma. 

No primeiro semestre de 2019, o curso teve mais de 100 inscritos concorrendo a 

25 vagas (IFRJ, 2019) e a coordenação do curso optou por aumentar o número de vagas (70 

ao total) e realizar dois turnos de aplicação (manhã e tarde). Essa procura cresce a cada 

semestre, pois os participantes das turmas anteriores sempre incentivam os colegas a fazerem 

parte do curso. O que evidencia ainda mais a importância da capacitação na área de ensino de 

ciências e o interesse por parte dos professores, não só da área de ciência. 

 

 

5.2 DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVO 

 

A sequência de ensino investigativo desenvolvida foi intitulada Estórias energéticas 

em enforque eficiente para preservar o mnemônico de 5E para cada uma das cinco estórias 

que apresentam importantes recortes históricos, na visão do autor, que desenvolvem o 

conceito e a ideia que temos construída sobre energia e suas manifestações. 

Na primeira atividade, intitulada Remontando e reinventando o termoscópio de 

Galileu é apresentado um instrumento precursor do termômetro, em uma reconstrução de 

baixo custo de montagem, a fim de verificar nos estudantes a ideia da conservação do calor e 

em suas formas de manifestação, a compreensão dos estados de agregação da matéria e suas 

grandezas de influência culminando no reconhecimento da importância do desenvolvimento 
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das máquinas térmicas para o desenvolvimento da tecnologia de produção industrial e dos 

demais setores da economia e sociedade.  

É esperado que na discussão sobre o processo de conversão de energia para utilização 

humana abarque debates sobre a história da invenção das máquinas térmicas, para então 

nortear uma avaliação da importância da energia térmica e a falibilidade dos sistemas e 

máquinas. Estados térmicos, temperaturas e o fluxo da energia térmica devem ser 

experimentados para consolidar suas relações e diferenças, identificar o calor como forma de 

dissipação de energia e reconhecer a irreversibilidade de certas transformações e seu 

significado quando falamos em eficiência de máquinas térmicas. Isto posto, a releitura do 

termoscópio de Galileu aplicada aos estudantes visa facultar a possibilidade de verificar as 

manifestações de energia ao confirmar a primeira lei da termodinâmica e experimentar o 

fluxo da energia térmica, dando início à discussão do tema posto. 

Os insumos para montagem dessa releitura do termoscópio de Galileu são uma 

lâmpada elétrica de bulbo de vidro, uma mangueira de bomba de aquário, cola de silicone, 

uma caixa, água, corante, alicate e seringa. A montagem deve ser iniciada retirando o 

filamento da lâmpada, bem como o fundo da lâmpada. O resultado dessa operação deve ser 

uma lâmpada sem filamento e com uma abertura inferior, a qual passaremos a mangueira de 

aquário e vedaremos com a cola de silicone. É importante ressaltar que não devem ser 

mantidos orifícios ou fendas que permitam a passagem de ar do interior da lâmpada para o 

ambiente externo, exceto pelo caminho da mangueira de aquário. Este conjunto deve ser 

acoplado na caixa selecionada de tal modo que seja possível segurar a lâmpada, esconder seu 

prolongamento na mangueira de aquário e visualizar significativa parte da mangueira (sem 

contato com a lâmpada). Após essa etapa, deve-se misturar corante na água e uma pequena 

quantidade de água deve ser introduzida no interior da mangueira. 

Após construção desse protótipo (Figura 3), o professor deve disponibilizar o 

instrumento recomendando a experimentação para relato sobre o que acontece quando 

seguram o bulbo do equipamento. A troca de calor entre a mão dos estudantes e o fluido 

termométrico provoca uma dilatação interna ao instrumento que faz uma coluna com o fluido 

se movimentar. O aspecto lúdico e competitivo que pode ser atribuído à atividade faz com que 

a explicação do problema seja buscada para fazer a coluna do líquido se deslocar e a 

indagação colocada pelo professor nesta atividade deve ser: Porque o líquido do termoscópio 

começou a se movimentar? Variações desta mesma pergunta que atribuam estados 

comparativos como, por exemplo, “porque o líquido do estudante 1 está „subindo‟ mais 
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rápido que o seu?” e demais perguntas motivadoras podem ser utili adas para retomada da 

discussão com os estudantes. 

 

Figura 3: Montagem da releitura do termoscópio de Galileu. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

As hipóteses mais comumente desenvolvidas pelos estudantes durante a aplicação 

desta atividade são sobre a existência de um elemento similar a um motor, que existe dentro 

da caixa (ver Figura 4), ascenda o líquido no termoscópio. Essa hipótese deve ser trabalhada 

visto que as próximas atividades devem esclarecer o funcionamento de um motor e de 

elementos acumuladores de energia, como as baterias e pilhas. 

 

Figura 4: Detalhe da abertura na montagem da releitura do termoscópio de Galileu. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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A segunda atividade foi nomeada Velejando com o barquinho pop pop e tem por 

objetivo resgatar o percurso da sociedade que levou o homem a utilizar o calor para vaporizar 

a água e utili ar esse vapor d‟água para reali ar trabalho mecânico para executar suas tarefas  

A conversão da energia térmica em mecânica auxiliou a compreensão do funcionamento das 

máquinas e das manifestações de energia, deste modo, sua posição no estudo das 

transformações de energia é fundamental para compreensão da evolução histórica do 

conceito, mas o advento da evolução dos sistemas e a predominância da observação de 

máquinas elétricas (substituindo máquinas térmicas e quase as excluindo do universo 

conhecido dos estudantes) acabou por dificultar a fala dos professores acerca da importância 

destas máquinas para o estudo. Sobre isso Sauerwein e Sauerwein (2012, p.815) escrevem 

que: 

 

Há várias razões para justificar esse destaque, tais como os motores a explosão, que 

movem automóveis e caminhões, e as turbinas existentes em usinas termoelétricas 

ou nucleares. Esses são alguns dos exemplos da presença de máquinas térmicas em 

nosso cotidiano, sem as quais a sociedade atual não poderia se manter. 

Historicamente, o surgimento da revolução industrial é consequência da invenção da 

máquina a vapor. Do ponto de vista da História das Ciências, foram questões 

subjacentes à busca do aperfeiçoamento das máquinas a vapor que levaram à 

descoberta (ou síntese) das leis gerais da Termodinâmica. Do ponto de vista 

didático, uma das maneiras de se introduzir o tema é partir da definição do que vem 

a ser uma máquina térmica. Supondo que adotemos a definição: "uma máquina 

térmica é um dispositivo que realiza trabalho à custa de calor", ao iniciar a aula com 

essa definição, estamos admitindo que os alunos aprenderam os conceitos prévios de 

trabalho, calor e energia. Os dois primeiros conceitos aparecem de maneira explícita 

na definição adotada, mas sabemos que esses conceitos dependem do conceito de 

energia (grosso modo, trabalho e calor são duas maneiras pelas quais a energia se 

transfere de um corpo a outro). 

 

Na sequência de ensino proposta, os obstáculos postos por Sauerwein e Sauerwein 

(2012) devem ser recordados ainda na atividade do termoscópio de Galileu para que sejam 

compreendidos os conceitos de trabalho e calor. Sobre o conceito de energia, é entendido que 

sua compreensão em múltiplas facetas ainda não é de posse dos estudantes, todavia os 

elementos básicos para sua clareza e o grau de aprofundamento desta segunda atividade 

permitem que ele seja assimilado pelos estudantes e aperfeiçoe o discernimento do tema. 

Visando aproximar os estudantes com máquinas que promovam a transformação da 

energia térmica em mecânica, sem mistérios ou complicações advindos da visualização sem 

exposição dos componentes fundamentais para a transformação, foi proposta a experiência de 

construção e análise do funcionamento do barquinho pop pop. O experimento consiste em 

promover o aquecimento de uma quantidade de massa de água contida em um tubo plástico 

até a transformação em vapor da água que se expanda e empurre o barquinho para frente, o 
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fazendo navegar; em função da conservação do momento linear. Devido ao calor da chama de 

uma vela acesa acoplada ao sistema, existe transferência de calor para o reservatório e para a 

água dentro dele, que se vaporiza e expande, fazendo com que o vapor tente sair pela abertura 

do canudo. Depois disso, a água se resfria e contrai. Dessa forma o barco move‐se devido aos 

jatos de água, ou seja, “aos trancos”, daí a sua denomina  o pop‐pop. A montagem proposta é 

desenvolvida com materiais de baixo custo, reaproveitados ou fáceis de adquirir (ver Figuras 

5 e 6). 

 

Figura 5: Versão confeccionada do barquinho pop pop. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 6: Versão confeccionada do barquinho pop pop na água e em funcionamento. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A montagem do barquinho utilizou uma tesoura, estilete, fita adesiva, cola quente, 

cola epóxi, uma lata de alumínio, três canudos dobráveis, uma bandeja de isopor (para frios), 

um pedaço paralelepipédico de madeira, um cartão de plástico, os moldes em anexo 

(apêndices D e E), uma vela pequena de aniversário (do tipo bastão) e um fósforo ou isqueiro 

(adicionalmente e em opcional: um elástico). Para início da montagem, deve-se recortar a 

bandeja de isopor (para frios) no formato do Apêndice D/Figura 7. 
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Figura 7: Molde da base do barquinho pop pop. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Em seguida, a lata de alumínio foi recortada, iniciando com um furo na lateral, no topo 

e na base com o estilete, até que fosse possível introdu ir a tesoura para remover a “tampa” e 

a “base” da lata  Um corte perpendicular foi feito até se obter uma folha de alumínio. A folha 

de alumínio foi dobrada deixando um pequeno espaço entre as pontas, para fixação com fita 

adesiva. Com o auxílio do pedaço de madeira, foi achatado o conjunto. Fixou-se sobre o 

conjunto o recorte do molde do Apêndice E/Figura 8 - deixando a dobra do conjunto no fundo 

do conjunto - e um corte foi feito sobre as linhas cheias e uma dobra sobre as linhas 

pontilhadas. As dobras foram reforçadas com o auxílio do cartão de plástico e o conjunto 

comprimido com o pedaço de madeira. 

 

Figura 8: Modelo do aquecedor de água do barquinho pop pop. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Foi inserido no conjunto três canudos dobráveis (dobra para fora) e espalhada a cola 

epóxi nas dobras para vedar saídas de ar e esperou-se secar. Em dois canudos foi feito um 
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corte na altura de 4 cm (a partir da dobra até a menor parte do canudo) e para inserção no 

conjunto criado. O buraco de entrada dos canudos foi fixado e vedado com cola epóxi. Após 

secar, foi verificado e comprovado a inexistência de vazamentos de ar, soprando pelos 

canudos ao manter o conjunto submerso em uma quantidade de água. 

O modelo do Apêndice E/Figura 9 foi recortado, dobrado nas linhas pontilhadas 

(sempre para dentro) e colado para formar um trapézio extrudado sólido. Nesse suporte foi 

apoiada a peça de alumínio com os canudos, de modo que a parte lisa da peça de alumínio 

ficasse para dentro da dobra. Cola quente foi depositada na dobra dos canudos para que ele 

mantivesse seu formato. O conjunto permaneceu no suporte até a cola quente secar. 

 

Figura 9: Modelo do suporte para montagem do aquecedor de água do barquinho pop pop. 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Figura 10: Montagem dos cursistas do barquinho pop pop 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Depois da cola endurecer (Figura 10), cortou-se o canudo para que ele tivesse 10 cm (a 

partir da dobra até a maior parte do canudo) e o conjunto foi introduzido no quadrado da placa 

de isopor e fixado com um elástico ou fita adesiva. Um dos canudos foi preenchido com água 

até que o outro transbordasse e um pedaço de vela (de modo que o pavio esteja próximo do 

conjunto de alumínio) foi fixado na placa de isopor (com cola quente ou utilizando um pedaço 

de alumínio que agarre a vela e esteja unido pelo elástico). Ao colocar o barquinho na água e 

acender a vela, o movimento do barquinho é visualizado. 

Com este trabalho foi esperado que o estudante desenvolvesse a compreensão acerca 

de alguns fenômenos sobre o equilíbrio de corpos nos líquidos e densidade dos corpos, 

contribuindo para a compreensão do conhecimento sobre hidrostática, sobre a sua importância 

em sua vida cotidiana e para os avanços tecnológicos sociais. 

O encadeamento das atividades propostas acompanha um laço histórico que une o 

desenvolvimento do conceito de energia. Após um século repleto de debates acerca da 

eficiência das máquinas térmicas, descortina-se a eletricidade e sabemos que ela substituiria 

componentes termomecânicos a fim de miniaturizar, simplificar e conferir maior 

eficiência/segurança às máquinas. A terceira atividade, denominada Percorrendo os caminhos 

da eletricidade, é proposta visando verificar o funcionamento de pilhas e baterias através da 

construção de protótipos destes, identificando as propriedades dos materiais utilizados na sua 

construção e utilização e o funcionamento dos circuitos elétricos. 
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Baterias são recipientes que armazenam energia química, que pode ser convertida em 

energia elétrica e dependem de uma reação eletroquímica para que esta transformação ocorra. 

A reação eletroquímica geralmente ocorre motivada pela diferença de potencial entre dois 

metais distintos, chamados eletrodos, imersos em uma matriz chamada de eletrólito. Quando 

os eletrodos são conectados por um condutor elétrico e as reações químicas são permitidas e a 

passagem dos elétrons acontece pelo caminho que oferecer menor resistência. Se existirem 

diversos modos de transmissão, os elétrons tomarão o caminho que permita uma fluência mais 

facilitada. 

Na atividade desenvolvida é proposta a construção de uma pilha a partir de um 

vegetal, tubérculo ou fruta. Nesta atividade solicita-se que os estudantes levem para sala de 

aula uma batata inglesa, limão ou qualquer outro tipo de alimento que se encaixe nas 

categorias já mencionadas e lhes é fornecido um copo que continha uma tampa com duas 

fendas, duas placas metálicas, uma de cobre e outra de zinco, fios com conectores jacaré e 

uma pequena lâmpada elétrica ou outro dispositivo eletrônico.  

Na atividade solicita-se que os estudantes insiram o alimento escolhido dentro do 

copo, fechem sua tampa e nela fixem, por fendas na tampa, as placas metálicas. Coloca-se um 

dos conectores preso a placa metálica, deixando sua outra extremidade livre. Repete-se o 

processo na outra placa. Neste momento as extremidades livres devem ser conectadas à 

lâmpada elétrica e os estudantes são capazes de observar o que aconteceu com a lâmpada 

através de seu brilho e então o professor deve questionar Qual é o motivo de observarmos o 

acendimento da lâmpada quando a conectamos neste sistema?  

 O professor deve estimular a experimentação do sistema e recomendar ações como a 

retirada da lâmpada, aproximação das placas metálicas e interligamento do circuito formado 

pelas placas através dos dedos dos estudantes, para que sintam um leve formigamento, 

provocado pela passagem da corrente elétrica. Neste momento devem surgir perguntas sobre 

o fenômeno do formigamento observado e teorias propostas pelos estudantes para explicar o 

que visualizaram e sentiram. Após esta etapa, o professor deve intervir solicitando aos 

estudantes experimentar as sensações advindas dos experimentos realizados com alimentos 

diferentes dos que utilizaram e comentem os resultados para que possam, mais uma vez 

instigados pelo professor, verificar os resultados da combinação destes sistemas segundo os 

diversos tipos de ligação possíveis. Nesta etapa devem se agrupar os estudantes em grupos 

para utilização dos sistemas e as perguntas O que aconteceu com o brilho da lâmpada quando 

vocês conectaram dois sistemas? e A maneira como foram conectados os dois sistemas faz 
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diferença para o brilho da lâmpada? devem ser introduzidas pelo professor para que motive a 

discussão do grupo e sejam realizadas novas conexões dos sistemas. 

Após este momento de experimentação o professor deve organizar as ideias da turma 

através das perguntas problematizadoras com perguntas do tipo O que acontece se trocarmos 

uma das placas metálicas por um pedaço de plástico ou por um palito de madeira?, Vamos 

experimentar trocar o alimento 1 com outro desses alimentos e ver o que acontece? ou Agora 

que você já experimentou esses vários alimentos, existe algum alimento que vocês acharam 

melhor para se utilizar nessa experiência? (Por quê?) Questões interdisciplinares podem 

acontecer nesta discussão sobre o valor energético dos alimentos e os valores declarados nos 

rótulos das embalagens, reações de oxirredução, potencial de redução e diferença de 

potencial, a descoberta da eletricidade natural de certos animais e um pouco de ficção, cinema 

e literatura em histórias como a de Frankenstein, de Mary Shelley, e a relação entre a 

eletricidade e a vida. 

Uma vez que o funcionamento de uma bateria é conhecido pelos estudantes, a próxima 

etapa da atividade visa trabalhar sobre a questão dos caminhos elétricos pelos quais circulam 

as cargas elétricas geradoras de eletricidade. A atividade visa construir um cartão iluminado 

similar aos cartões natalinos ou de dia dos namorados com a finalidade de verificar e 

compreender o funcionamento de um circuito elétrico simples.  

Um circuito elétrico é um caminho fechado em que circula uma corrente elétrica, e 

para montar este experimento, será necessário que tenhamos uma folha de papel, lápis, fita de 

cobre adesiva de cinco milímetros de largura, um LED
7
, uma bateria de lítio de três volts em 

formato de botão, grampos de papel, uma fita adesiva e régua. 

O primeiro passo para montagem deste cartão é o desenho e diagramação do circuito 

(Figura 11). Nesta etapa o professor convida os estudantes a desenharem na folha de papel o 

formato esperado de seu circuito elétrico, indicando as posições em que ficarão dispostos o 

LED e a bateria utilizados no circuito. Deve-se planejar a colocação da bateria na borda da 

folha de papel para que ao final seja possível abrir e fechar o circuito dobrando esta borda, 

funcionando de como um interruptor. O circuito desenhado deve ser coberto com a fita de 

cobre adesiva sem que esta tenha emendas ou rupturas onde não existam os componentes 

assinalados (bateria e LED). Toda mudança de direção do circuito deve ser realizada por meio 

de dobras realizadas nessa fita. Após esta etapa a bateria e o LED devem ser posicionados nas 

                                                 
7
 Sigla em inglês para Light Emitting Diode - Diodo emissor de luz. É um diodo semicondutor (junção P-N) que 

quando é energizado emite luz visível. A luz não é monocromática e consiste de uma banda espectral 

relativamente estreita, produzida pelas interações energéticas do elétron. 
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marcações previamente indicadas e devem ser fixados com fita adesiva para que não se 

desloquem e a borda que contém a bateria deve ser dobrada para fechar o circuito elétrico do 

problema e acender o LED. 

 

Figura 11: Montagem do circuito desenvolvido 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

O professor pode sugerir que seja invertida a polaridade da bateria e questionar, 

baseado nos conhecimentos da atividade anterior, Por que, nestas condições, a lâmpada não 

acende? e iniciar um debate com os estudantes sobre a polaridade dos componentes 

eletrônicos. 

O efeito de iluminação produzido deve ser superposto por um desenho ou imagem 

(Figura 12) de modo que a iluminação gerada sobre a imagem cause efeito luminoso de 

destaque no cartão. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Efeito da superposição do LED. 
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Fonte: arquivo pessoal 

 

Situações adversas como rupturas ou falhas na colocação da fita de cobre (Figura 13) 

devem ser utilizadas como motivadores para indicação da necessidade de um caminho elétrico 

para condução da corrente elétrica e servirão de prelúdio ao experimento de criação de um 

motor elétrico de corrente contínua que se recomenda que seja desenvolvido em seguida. 

 

Figura 13: Colocação inadequada da fita de cobre, com situação de emaranhamento e descontinuidade. 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

A construção de um modelo rudimentar de um motor elétrico de corrente contínua 

deve ser realizada para demonstrar a interação da corrente elétrica com o campo magnético. A 

corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula por um condutor quando entre suas 

extremidades houver uma diferença de potencial. Neste experimento a diferença de potencial 

será produzida por uma pilha. 

Posição do LED 
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Para montar o experimento desta quarta atividade, intitulada Construindo um motor 

elétrico de corrente contínua, é necessário que estejam disponíveis um ímã, uma pilha 

alcalina de 1,5 V - tipo D, fio de cobre esmaltado nº 20, dois alfinetes nº 3, fita adesiva, uma 

lixa e uma régua. 

A montagem começa com a seleção de um pedaço de fio de cobre esmaltado que deve 

ser enrolado, utilizando a pilha como molde. São necessárias várias voltas no fio para que seja 

construída uma pequena bobina, constituída de diversas expiras, que possua suas duas 

extremidades livres e centralizadas, com aproximadamente dois centímetros e meio de cada 

lado da bobina. Essas extremidades servirão para o encaixe da bobina nos alfinetes que 

constituem o circuito e devem ser lixadas muito bem, até bem próximo das espiras, para que 

seja retirado todo o esmalte do fio e seja feito o contato elétrico, caso contrário a corrente 

elétrica não deve passar pela bobina. 

O caminho pelo qual a eletricidade percorre neste experimento é composto pela união 

da bobina aos alfinetes e à pilha, e por isso, os alfinetes devem ser fixados nos polos da pilha, 

utilizando a área de maior contato, com o auxílio de fita adesiva. É importante que a espira 

tenha comprimento suficiente para caber entre os dois alfinetes. 

A bobina deve ser encaixada entre os alfinetes de modo que ela possa girar livremente 

e o ímã deve ser inserido logo abaixo da bobina (Figura 14), tentando encontrar a posição 

correta do ímã que faça a bobina girar. 

 

Figura 14: Montagem do motor elétrico de corrente contínua 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Como a relação entre eletricidade e magnetismo é desconhecida pelos estudantes (ver 

Figura 15), quando questionado sobre o funcionamento deste motor elétrico são propostas 
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relações entre os componentes do circuito e suas observações como resposta à pergunta O que 

está fazendo a bobina de nosso motor girar?. 

 

Figura 15: Ambiente colaborativo de investigação por grupo de cursistas. 

  

Fonte: arquivo pessoal 

 

O professor deve estimular os estudantes a buscar exemplos do cotidiano em que os 

motores elétricos são utilizados como, por exemplo, nos ventiladores domésticos para coesão 

do conteúdo da aula com a tecnologia atual. 

O funcionamento básico de um motor elétrico de corrente contínua pode ser explicado 

de forma simples. Quando uma corrente elétrica passa pela bobina e ela também se encontra 

imersa em um campo magnético criado pelo ímã, surge uma força perpendicular ao fio da 

espira cujo sentido faz a bobina girar em torno de seu eixo. 

Após uma breve explicação do fenômeno observado o motor elétrico deve ser 

comparado com o motor de quatro tempos normalmente encontrado em veículos automotores 

para que sejam discutidas as questões de emissões produzidas e sustentabilidade, as diversas 

manifestações da energia na natureza e suas transformações. Esta última discussão deve ser 

apresentada como motivador para discussão com os estudantes sobre os diversos modelos de 

produção de energia e reconhecer a importância do consumo responsável de energia, 

eficiência energética e os seus indicadores. 

A quinta atividade, de título O problema do brilho das lâmpadas elétricas, tem por 

objetivo trabalhar os conceitos e definições de eficiência energética, luminosidade das 

lâmpadas elétricas e análise do rendimento com os estudantes e despertar o interesse destes 

para o assunto, é proposta a apresentação de uma atividade experimental para avaliar a 

eficiência energética das lâmpadas elétricas. 
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Desde a criação da primeira lâmpada elétrica, inventada em 1879 por Thomas Alva 

Edison, várias modificações em seu projeto ocorreram de modo a tornar este equipamento 

mais compacto, eficiente e seguro. Diante das diversas crises de apagão elétrico vivenciadas 

em nosso país, algumas recomendações de substituição na utilização das lâmpadas 

incandescentes por fluorescentes foram colocadas pelo governo brasileiro, pelo fato destas 

lâmpadas apresentarem o mesmo brilho aparente operando em uma potência menor, na 

mesma tensão de alimentação elétrica. 

Uma das mudanças implementadas pelo governo brasileiro ocorreu após a crise 

energética que ocorreu no país em 2001, chamada crise do apagão, foi o resultado da falta de 

investimento na geração e na transmissão de energia elétrica aliada a um longo período de 

baixo índice pluviométrico. Como remediação, implementou-se uma política de uso racional 

de energia com diversas propostas de reduzir o consumo energético, pois conforme Saidur 

(2009) as lâmpadas LED são mais eficientes, recomendando a substituição das lâmpadas 

incandescentes (menos eficientes). 

Segundo Santos et al. (2015) o uso da lâmpada de LED representa um avanço 

ambiental e tecnológico, pois seu consumo é notavelmente inferior às lâmpadas 

convencionais (incandescentes e fluorescentes compactas), sua durabilidade é maior e é 

produzida com materiais atóxicos, reduzindo o descarte e evitando a contaminação do 

ambiente por mercúrio, metal presente nas lâmpadas fluorescentes. 

Presentes em 70% dos lares brasileiros e com cerca de 300 milhões de unidades 

vendidas por ano, as lâmpadas incandescentes, ineficientes, deixaram de ser comercializadas 

gradativamente no Brasil, seguindo uma tendência mundial recomendada pela Agência 

Internacional de Energia e essa medida é positiva para o país, pois estimula o uso de seus 

recursos de maneira cada vez mais inteligente, e boa para os consumidores, que economizam 

dinheiro. Lâmpadas incandescentes podem parecer mais baratas porque custam menos na hora 

da compra, mas, em geral, a fluorescente compacta é quatro vezes mais econômica e dura até 

10 vezes mais e ao trocar as lâmpadas incandescentes por LFC equivalentes o consumidor 

tem uma economia anual considerável (PROCEL, 2018). 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (ABILUMI, 2018) 

foram vendidas no mercado nacional 560 milhões de lâmpadas em 2011, das quais 250 

(44,64%) milhões eram incandescentes, 200 (35,71%) milhões de fluorescentes compactas 

(LFC), 90 (16,07%) milhões de fluorescentes tubulares e 20 (3,57%) milhões de halógenas. 

Se considerarmos apenas os tipos de lâmpadas residenciais mais comuns, as incandescentes 
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responderiam por 55,56% do mercado e as LFC por 44,44% e uma mudança gradual 

instituída para troca das lâmpadas incandescentes no mercado para LFC representa alteração 

no regime de consumo de energia praticado no país. Pretende-se verificar essas informações 

através da atividade desenvolvida. 

Para avaliar a eficiência destas lâmpadas serão conduzidas duas avaliações. A primeira 

avaliação, puramente sensorial, consiste na observação de três caixas revestidas internamente 

e com uma lâmpada em seu interior acesa e apenas três orifícios em seu interior: um para 

introdução justa da lâmpada, outro para observação de seu interior e mais um para dissipação 

do calor emitido pela lâmpada. 

Cada caixa possui uma lâmpada distinta, quanto ao seu princípio de funcionamento e 

mesma potência nominal de operação e o estudante é interrogado sobre Qual dos sistemas 

consegue produzir maior luminosidade observada? Os resultados de cada um dos estudantes 

são registrados em uma ficha e depois são discutidas as opiniões dos estudantes, baseados em 

suas observações. 

Após verificação da luminosidade das lâmpadas pelo viés qualitativo, utilizaremos um 

aparato experimental que se utiliza de uma caixa recoberta com papel branco por dentro, para 

que a reflectância de fundo do local de medição não venha a interferir nos resultados da 

atividade, simulando o papel de uma esfera integradora, para determinar numericamente um 

parâmetro de luminosidade destas lâmpadas. 

Na caixa do sistema (Figura 16) foi colocado um transistor 2N3055 que foi preparado 

para permitir que seu sensor de luminosidade pudesse ficar exposto (remoção parcial de seu 

encapsulamento metálico) e um soquete com a lâmpada a ser avaliada. Cada um destes 

elementos deve ser colocado em cada uma das extremidades da caixa para que a incerteza na 

distância de medição não interfira significativamente nos resultados da experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Sistema experimental de verificação da eficiência energética das lâmpadas. 
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Fonte: arquivo pessoal 

 

O transistor deverá ser conectado a um multímetro para que a sua indicação elétrica 

possa ser determinada como função da energia luminosa nele incidida. Alterações propostas 

na montagem deste aparato podem incluir a inserção de um termômetro para avaliar a 

potência dissipada na forma de calor (lei de Stefan-Boltzmann
8
) e um multímetro na entrada 

do sistema para determinar a energia fornecida para o funcionamento da lâmpada e assim os 

estudantes poderão determinar o percentual da energia que é transformada em luz e o 

percentual de energia que é dissipada na forma de calor. 

Neste sistema o transistor, do tipo NPN (Negativo-Positivo-Negativo) e de alta 

potência, tem sua tensão elétrica alterada conforme a luminosidade que incide sobre ele, 

assim quanto maior a luminosidade produzida pela lâmpada, maior será o valor registrado no 

multímetro. Os estudantes são convidados a experimentar os sistemas, a verificar os 

resultados de luminosidade de lâmpadas com mesma potência nominal e em seguida lhes é 

proposta a resolução da pergunta Por que as lâmpadas com mesma potência, de diferentes 

tecnologias, produzem resultados distintos de luminosidade? e o debate entre os estudantes é 

iniciado. 

Na organização do conhecimento, a luminosidade produzida por diversas lâmpadas em 

uma mesma rede elétrica, os conceitos de avaliação da conformidade deste produto e os 

resultados de eficiência energética declarada pelo seu fabricante podem ser utilizados como 

indutores da participação e elementos para introdução ao debate. 

 

                                                 
8
 A lei de Stefan-Boltzmann afirma, para o corpo negro, que a densidade de energia é proporcional à quarta 

potência da temperatura. (MORICONI, 2018). 
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5.3 REALIZAÇÃO DA PESQUISA NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES 

 

Através da aplicação das atividades propostas espera-se abordar, por exemplo, os 

conceitos de escalas termométricas e suas conversões; saúde, prevenção e diagnóstico clínico; 

dilatações térmicas; processos de propagação do calor; processos termodinâmicos; máquinas 

térmicas; rendimento e eficiência de máquinas e sistemas; combustão e termoquímica; 

trabalho, potência e energia e conceitos básicos de eletricidade. Partindo de um ponto de vista 

histórico-político-geográfico as possibilidades de trabalho no ensino da energia e suas 

manifestações permitem compreender elementos das sociedades antepassadas tais como rodas 

d‟água, moinhos de vento, a máquina a vapor – e a sua importância para impulsionar a 

primeira Revolução Industrial – ou da eletroquímica – fundamental para a segunda Revolução 

Industrial –, chegando até à compreensão da necessidade dos arreios para cavalos e gado, 

elementos estes que não são do imaginário estudantil atual, graças ao desuso e devido ao 

avanço da tecnologia, embora seja preciso também trazer debates acerca de: 

 

Impactos ambientais e os custos financeiros e sociais das distintas opções 

energéticas, temas fronteiriços com a Economia e a Geografia, da área de ciências 

humanas. Por exemplo, a produção do álcool de cana, o etanol, que complementa os 

derivados de petróleo como combustível automotivo, é uma alternativa que não é 

decidida simplesmente pelo preço, [...] assim como envolve geração local de 

empregos e alívio ambiental urbano (BRASIL, 2000 p. 31). 

 

A proposta de realização e os procedimentos de construção dos dados estão 

sintetizados no Quadro 3:  
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Quadro 3: Procedimentos de construção dos dados 

 Objetivos Recursos necessários Etapas 

1
º 

en
co

n
tr

o
 

Apresentar os objetivos da pesquisa, 

riscos e precauções. 
--- Informativa 

Entregar TCLE e questionário de 

identificação do perfil dos participantes 

da pesquisa e suas concepções. 

TCLE e Questionário prévio Diagnóstica 

Apresentar/revisitar os conceitos de 

aprendizagem ativa, ensino 

investigativo e vantagens ao processo de 

ensino-aprendizagem do uso de 

sequências de ensino investigativo. 

Datashow e computador Expositiva 

Demonstrar a falibilidade da medição 

antropométrica de temperatura e 

necessidade da existência de um 

instrumento de medição de temperatura. 

03 recipientes cheios com água à 

diferentes temperaturas (quente, 

ambiente e fria) 

Investigativa 

Apresentar o termoscópio de Galileu e 

suas potencialidades para o ensino, 

debater as aplicações e limites didáticos 

da ferramenta e descrever seu processo 

de confecção e montagem. 

Termoscópio de Galileu artesanal Investigativa 

Organizar as observações acerca das 

atividades em diários de campo, 

sintetizando os fatos e organizando as 

ideias e discussões do grupo de 

pesquisa. 

Bloco de anotações Organização 

2
º 

en
co

n
tr

o
 

Apresentação do papel, 

posicionamentos e ações do professor 

na aplicação de uma sequência de 

ensino investigativo. 

Datashow e computador Expositiva 

Realização das atividades 

investigativas: 

- Velejando com o barquinho pop pop; 

- Percorrendo os caminhos da 

eletricidade; 

- Construindo um motor elétrico de 

corrente contínua; 

- O problema do brilho das lâmpadas 

elétricas. 

Alfinete nº 3, bandeja de isopor, 

bateria de 3 V (botão), caixa 

recoberta com papel branco, 

canudos dobráveis, cartão de 

plástico, cola quente e epóxi, 

elástico, estilete, fio de cobre nº 20, 

fita adesiva, fita metálica de 5 mm, 

folha de papel, fósforo ou isqueiro, 

grampos de papel, ímã, lâmpadas 

elétricas diversas, lápis, lata de 

alumínio, LED, lixa, moldes do 

apêndice D e E, pedaço de madeira, 

pilha alcalina D de 1,5 V, régua, 

soquete de lâmpada, tesoura, 

transistor 2N3055 e vela pequena. 

Investigativa 

Organizar as observações acerca das 

atividades em diários de campo, 

sintetizando os fatos e organizando as 

ideias e discussões do grupo de 

pesquisa. 

Bloco de anotações Organização 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Ao término de cada um dos encontros foi solicitado aos estudantes que 

desenvolvessem um roteiro de Como vocês apresentariam esta atividade em uma turma de 

vocês?, para cada uma das atividades investigativas propostas, contendo no roteiro os 

elementos obrigatórios: 

- A pergunta apresentada para a turma; 

- Como será a problematização inicial e estratégias até a apresentação da pergunta; 

- Como será a divisão dos estudantes (haverá divisão em grupos ou será feito de modo 

individual); 

- Quais as interfaces interdisciplinares cuja aplicação é pretendida; 

- Quanto tempo será necessário para desenvolvimento da atividade; 

- Quais os desfechos esperados dessa aplicação, e; 

- Quais os conteúdos curriculares que podem ser abordados com essa atividade em sua 

disciplina. 

As notas de aulas tomadas no diário de campo também foram solicitadas ao término 

dos dois dias de encontro e serviram de base para construção dos roteiros dos participantes do 

curso. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

No contexto da pesquisa, os participantes do curso serão considerados estudantes do 

Campus Mesquita, sobretudo pelo fato de assumirem tal papel ao se matricularem no curso de 

extensão do Campus, bem como o programa de formação não atende apenas professores em 

exercício, mas também estudantes dos cursos de pedagogia, licenciaturas e ensino médio 

normal. Sobre os cursistas, podemos apresentar as seguintes características acerca de sua 

formação, aprofundamento nos estudos, especialização e tempo dedicado aos estudos: 

Participaram da pesquisa 70 pessoas, trata-se de um grupo com média de 31,7 anos de 

idade e 5,2 anos de estudo, um pouco mais de dois terços do conjunto possuem ensino 

superior com formação majoritária em biologia ou ciências correlatas, tendo os demais 

formação em ciências matemáticas e da natureza ou curso normal (ver Gráfico 1).  

Apesar desse grupo apresentar média de 5,2 anos de estudos dedicados à formação 

docente, ressalta-se a presença de elevado nível de ocorrência de licenciaturas curtas (com 

tempo inferior à quatro anos) e formação normal expressa (1 ano). Metade do grupo possui 

licenciatura ou pedagogia, conforme evidencia a Figura 17. 

 

Figura 17: Maior formação acadêmica declarada pelos participantes (N=70) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Sobre sua atuação profissional, dos 70 participantes, 37 % dos respondentes 

informaram que não estavam atuando como regentes de turmas. Esse número é justificado, 

tendo em vista que os respondentes dessa categoria incluíam cursistas que estavam 

concluindo o ensino superior (sem possuir formação de professores anterior). Cabe destacar 

que um respondente, na ocasião do curso, havia finalizado há menos de seis meses a sua 

graduação. Outros respondentes buscavam ainda a sua inserção no mercado de trabalho, tal 

como o recém graduado. Os demais, 63 % dos respondentes estavam exercendo a docência 

como regentes de turma. Ressalta-se que 47 % destes atuavam como regentes de turma, 11 % 

decidiram atuar apenas em cursos pré vestibulares e 5 % atuavam como laboratorista/auxiliar 

de professor. Quanto ao tempo de atuação em regência de turmas, 42 % dos respondentes 

eram docentes há menos do que cinco anos. O panorama completo de estratificação das 

respostas dos participantes da pesquisa é dada na Figura 18. 

 

Figura 18: Tempo de atuação no magistério (N=70) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Apesar de alguns elementos carecerem de correções acerca da linguagem científica 

adequada ao fenômeno (por exemplo, perder/ganhar calor), entende-se que este primeiro 

contato pode aproximar mais turmas aos valores da ciência, portanto (apesar de correções 

terem sido sugeridas para aplicação) pode ser utilizado como valiosa sugestão e 

desdobramento futuro do trabalho. Partindo desse ponto, podemos perceber que os 
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professores cursistas, em muitos aspectos, assemelham-se aos estudantes do ensino 

fundamental, no que tange à curiosidade, desconhecimento dos fenômenos e sede por 

respostas, tal como na pesquisa de Longui e Schroeder (2012). 

A fim de observar os resultados analisados do conteúdo produzido pelos cursistas, na 

próxima seção são apresentados os temas desenvolvidos e as unidades correspondentes, 

utilizando o referencial de Fontoura (2011). Optou-se por apresentar os resultados no contexto 

em que foram ditos, quando em diálogos nas rodas de conversa, para melhor compreensão e 

panorama. 

 

 

6.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Baseado nos referenciais de Duit (1981, 1986), Sevilla Segura (1986), Angotti (2001), 

Bacussi (2005), Cachapuz et al (2005), Carvalho (2006, 2013), Burattini (2008) Araújo e 

Nonenmacher (2010) e Letta (2014) e nos materiais coletados em campo foram colocados os 

temas da pesquisa. Esses temas surgem baseados nos pressupostos da pesquisa, influenciados 

pelos objetos coletados no campo, que emergiram e ganharam espaço durante a realização da 

pesquisa. Após a análise do material coletado por meio de questionários, rodas de conversa e 

questionários e baseado na técnica de análise proposta por Fontoura (2011) foi identificado 

em todo o material transcrito os núcleos de sentido, gerando assim quatro temas:  

 

a) a concepção dos professores sobre o tema energia; 

b) a formação inicial recebida pelos professores participantes; 

c) modelos de transmissão adotados para debater energia em sala de aula; 

d) a sequência de ensino investigativa. 

 

6.2.1. CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE O TEMA ENERGIA 

 

A etapa de diagnóstico dos professores participantes do curso de Formação 

Continuada em Ciências Naturais contemplou a apresentação e encadeamento de dez palavras 

que lhes viessem à mente quando pensavam em “Energia”, como candidatas à unidades de 

significado aos cursistas. A análise das respostas sob o ponto de vista da tematização 

(FONTOURA, 2011) não se sustenta na frequência de repetição das unidades de significado. 

As unidades situam-se organizadas em núcleos de sentido, a saber: 
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Quadro 4: Núcleos de sentido da análise temática para o tema proposto 

Núcleo de sentido Unidades de significado
9
 

Energia como elemento 

da natureza/Biologia 

Água / Mar / Maré / Cadeia alimentar / Sol / Luz / Dia / Natureza / Nutrição 

/ Alimentos / Caloria / Fotossíntese / Planta / Vento / Chuva / Vida. 

Elementos associados à 

energia no estudo da 

Física/Química 

Átomos / Substâncias / Matéria / Calor / Frio / Conservação / Conversão / 

Transferência / Transformação / Dinâmica / Força / Interação / Impacto / 

Trabalho / Eletricidade / Fontes (Eólica / Geotérmica / Nuclear / Térmica / 

Mecânica / Cinética / Potencial). 

Energia como objeto 

social ou tecnológico 

Carro / Combustível / Consumo / Petróleo / Casa / Conforto / Máquina / 

Celular / Lâmpada / Luz elétrica / Som / Filme / Tecnologia / Inovação / 

Descoberta. 

Energia como capacidade 

humana ou conceito 

motor e morfofisiológico 

Agilidade / Movimento / Ginástica / Corrida / Nadar / Pular / Poder / 

Motivação / Prazer / Alegria 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Apesar dos respondentes alocarem suas respostas nas quatro categorias apresentadas, o 

que indica certo grau de conhecimento acerca das potencialidades e variedades da 

manifestação desta grandeza, durante as rodas de conversas praticadas foram verificados que 

os conceitos dos professores sobre energia não são unificados e se ramificam aproximando-se 

à essas categorias. Foi comum encontrar afirma ões que indicam que a “energia da física” é 

diferente daquela “energia da biologia” ou da “energia da química”. Esses elementos também 

são postos como intangíveis no cotidiano e dissociados da realidade das vidas dos 

participantes.  

A unidade de contexto a seguir, exemplifica a comunicação entre o professor e os 

grupos, durante a realização da dinâmica para demonstrar a falibilidade da medição 

antropométrica de temperatura e necessidade da existência de um instrumento de medição de 

temperatura: 

 

[Professor] O que você sentiu quando colocou sua mão no pote com água que está 

aqui no meio? 

[Estudante 23] Você congelou meu osso! 

[Professor] Como assim congelei o seu osso? Ninguém nem viu seu osso hoje aqui?! 

[Estudante 23] Saiu um negócio aqui entrando que congelou meu osso! 

[Professor] E o que é isso que está entrando? 

[Estudante 23] Eu não sei não. Essa água está muito gelada. 

[Professor] Você tem certeza disso? Verifica com a outra mão. 

[Estudante 23] Agora ficou quente. Não! Calma. Agora a água está boa. 

[Professor] E o que isso significa? 

[Estudante 23] Agora está agradável a temperatura. 

(Estudante começa a lavar as mãos, unindo elas). 

                                                 
9
 Considerando que foram obtidos a partir dos questionários de forma direta. Não foram consideradas, para a 

formação dos núcleos de sentido, as unidades de contexto. As unidades de contexto serão apresentadas conforme 

discussão dos resultados. 
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[Estudante 23] A energia que tinha em um pote passou para o outro. 

[Professor] E que energia é essa? 

[Estudante 27] Isso deve ser coisa alguma coisa de química! 

[Estudante 22] Mas ele é professor de Física, então tem que ser alguma coisa dessa 

matéria. 

[Professor] E qual é a diferença entre elas? 

[Estudante 22] Eu não sei, mas sei que tem. Até porque na Biologia é diferente. O 

que a gente estuda tem muito mais a ver com a energia da Química, mas é uma 

energia da Biologia. 

[Estudante 27] A energia da Física tem que fazer muita conta! 

[Professor] Mas se todas elas se chamam energia, o que elas tem de diferente? 

[Estudante 21] Ninguém nunca me disse, mas eu sei que elas são diferentes. 

[Estudante 21] No colégio ninguém nunca colocou essas coisas juntas, então não 

deve dar pra juntar. 

[Estudante 21] E olha que isso ainda era na minha época de colégio. Que faz mais de 

20 anos! 

[Estudante 21] Se ninguém juntou essas coisas até agora, então não deve ser pra 

juntar. 
 

O que acontece é que se tem uma compreensão de que: 

 

[Estudante 16] Energia é uma força capaz de fazer as coisas funcionarem quando se 

precisa ligar algo na tomada. 

 

Ou ainda, é: 

 

[Estudante 14] Aquilo que nos falta quando não estamos motivados a ir malhar, sair 

com os amigos ou fazer qualquer coisa. 

[Estudante 27] Ou também pode ser aquilo que a gente estudou na sua matéria
10

 na 

escola. 

[Professor] Mas a gente pode di er que essas “energias” s o diferentes? 

[Estudante 23] Acho que sim, professor. Olha só essa foto (Figura 19)! Isso aqui não 

tem nada a ver com o que você está falando pra gente. 

[Estudante 27] Viu... isso prova que não é tudo a mesma coisa. 

[Professor] Mas prova como? 

[Estudante 23] Professor, nem número tem. A energia elétrica lá de casa vem na 

conta com vários números. Isso aí a gente pode até colocar pra dar bom dia no grupo 

da família. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Réplica da capa do caderno da estudante 14. 

                                                 
10

 Referindo-se à disciplina Física: formação apresentada pelo professor regente do curso. 
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Fonte: Elo 7 (https://www.elo7.com.br/caderno-a5/dp/F3D03A) 

As concepções dos professores refletem a falta de interação que seus mestres tiveram 

no seu processo formativo e a ideia que se tem sobre o tema é que: 

 

[Estudante 09] Essas duas coisas não são a mesma coisa na realidade e é por isso 

que a gente não junta isso para as crianças entenderem direito o que a gente ensina, 

por que se a gente juntar isso, não vai dar pra fazer ninguém entender. 

 

Em geral, os participantes da pesquisa desconhecem as potencialidades da 

Física/Química e seus elementos para o ensino de ciências e por este motivo a intervenção 

realizada neste curso de Formação Continuada em Ciências Naturais é tão importante a fim de 

resgatar a necessidade de realização interdisciplinar de explicações de conceitos do cotidiano. 

(ANGOTTI, 2001; AZEVEDO, 2004; BACUSSI, 2005; BURATTINI, 2008; NETO, 2013; 

FAZENDA, GODOY, 2014; SILVA FILHO, AGUILAR, HOSOUME, 2017; ARAÚJO, 

2017; BASSOLI, LOPES, CÉSAR, 2017; DA SILVA, 2019).  

Simplesmente por que esses professores não tiveram uma formação básica que 

transpassasse os limites de uma disciplina, não significa que eles não possam quebrar o ciclo 

de formação para atuar de modo integrado (para com as disciplinas) nas suas aulas de ciências 

ou colaborativo, se não for professor de ciências. Independente de suas formações e 

experiências, observa-se uma motivação para participar aliada à curiosidade inata do ser que 

desperta o interesse pelo aprendizado, tal qual é esperado que ocorra na aplicação da 

sequência para o público mais jovem. Em geral, de modo indiferente à idade do público, ao 

observar a participação de um primeiro estudante e suas reações ao experimento, outro 

estudante acaba se aproximando e buscando participar da atividade e acrescenta suas 

colaborações para resposta ao problema/situação problema colocada pelo professor, tal como 

o processo visual registrado nas Figuras 20a, 20b e 21: 

 

https://www.elo7.com.br/caderno-a5/dp/F3D03A
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Figura 20: a) Estudante observa sua colega de classe interagir com o experimento. b) Estudante solicita e toma 

espaço para interagir com o experimento. 

   

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 21: Após substituir colega de classe no experimento, outro estudante se aproxima para dar sequência ao 

fluxo de participação na investigação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A interação observada é coerente com o exposto por Sedano e Carvalho (2017, p. 216) 

que esperam que prevale a nesse tipo de atividade os processos de “intera  o, descentra  o e 

coopera  o”, ainda que “conflito, discordância e confronto” (Ibidem) também apare am na 

atividade, porém em menor incidência. Concluiu-se que, para a amostra considerada, a 

atividade investigativa despertou a curiosidade e a participação dos estudantes, motivando-os 

a interagir com os experimentos e confrontar suas concepções prévias, abrindo espaço para 
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construir novas explicações para fenômenos outrora conhecidos pelos estudantes 

(CARVALHO, 2013; LETTA, 2014).  

 

6.2.2. A FORMAÇÃO INICIAL RECEBIDA PELOS PROFESSORES PARTICIPANTES 

 

Os relatos dos participantes expressam que a afinidade com o professor ou com a 

disciplina influencia na capacidade de retenção dos conteúdos estudados diretamente. O 

principal núcleo de sentido desse tema relaciona-se com os ensinamentos vivenciados pelos 

professores enquanto ainda eram estudantes. As unidades de contexto apresentadas nessa 

seção (relatos transcritos na íntegra) apontam em sua totalidade para unidades de significado 

que rodeiam dúvidas, dificuldades, repulsa e desprezo quando à disciplina de física. Percebe-

se que a postura dos professores dos cursistas ainda é vívida na memória deles e marcou 

muita mais do que os conteúdos estudados. Tomam-se como categorias a falta de 

dinamicidade e envolvimento dos professores durante a formação, conforme o quadro 5: 

 

Quadro 5: Núcleos de sentido da análise temática para o tema proposto 

Núcleo de sentido 
Unidades de 

significado 
Exemplos de unidades de contexto 

Formação inicial não 

dinâmica 

Sem graça / 

monótona / 

repetitivo... 

[Estudante 02] Em física tive muita dificuldade, Química eu 

gostava, era razoável e Biologia era a mais fácil para mim. As 

aulas de Física eram sem graça, aulas monótonas, só copiar do 

quadro, não eram muito didáticas e nunca foram realizadas 

atividades experimentais. 

[Estudante 31] [...] Física, como é uma matéria que eu não 

tenho muita afinidade, não me lembro de nenhuma matéria. 

[Estudante 04] Os conteúdos eram básicos e até repetitivos 

[...] a gente até agradeceu quando terminou aquela disciplina. 

A gente já não aguentava mais a mesma coisa sempre. 

Falta de envolvimento 

dos professores na 

formação de docentes 

Conversa / debate / 

participação / 

presença...  

[Estudante 29] Na faculdade tive no currículo três Físicas. Na 

prática, nunca. Foi presencial apenas a entrega do trabalho. 

Estudante [66] Na minha formação eu não tive coisas assim. 

Meus professores, desde o ensino médio, só entravam, 

jogavam a matéria no quadro e saíam. Por isso não dá agora 

pra gente resolver as coisas assim. Ninguém nunca antes 

tentou conversar de Física pra gente assim. 

[Estudante 04] Eu não tive aulas de física que me marcassem, 

apenas recordo de pequenas fórmulas. 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

Acerca da dinamicidade da formação, o discurso comum, quando suas lembranças do 

estudo dessas disciplinas é solicitado, é superficial e seletivo, conforme relatos:  
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[Estudante 31] Em Biologia lembro que estudei sobre cadeia alimentar, projeto de 

Kyoto, impactos antrópicos no meio ambiente. Já em Física, como é uma matéria 

que eu não tenho muita afinidade, não me lembro de nenhuma matéria. As aulas de 

Química eram as piores porque os professores não conseguiam explicar bem a 

matéria. 

 

Outro também expõe claramente uma relação de repulsa-predisposição ao aprendizado 

que culmina no desprezo pelo uso da disciplina: 

 

[Estudante 29] Estudei no ensino médio a Física de uma forma muito teórica. Isso 

me fez obter um certo repúdio com a disciplina. Foi uma formação bem 

tradicional/teórica, mas mesmo assim havia interesse na área. Na faculdade tive no 

currículo três Físicas. Na prática, nunca. Foi presencial apenas a entrega do trabalho. 

No geral, foi uma experiência ruim, que acredito ser não ser necessária na minha 

atuação como professora de ciências. 
 

A origem do conceito de energia tem suas bases no estudo da física e por esta razão a 

primeira tarefa é a de convencimento desses profissionais para uso dessa disciplina. Exaltar 

uma matematização do ensino de ciências antes dos fenômenos é grave. Muitos desses 

professores tiveram aulas de física (ou outra disciplina da área das ciências da natureza) sem 

contato ou intervenção experimental, quando tiveram aulas dessa disciplina. Nas palavras 

deles encontramos os relatos de que: 

 

[Estudante 04] Eu não tive aulas de física que me marcassem, apenas recordo de 

pequenas fórmulas. Me lembro que, na 5ª série, minha professora passava grandes 

questionários e perguntava pra gente, toda aula. No ensino médio, tive a matéria de 

física no 1º e 3º ano. Os conteúdos eram básicos e até repetitivos pelo fato do curso 

normal ter um foco muito grande nas matérias pedagógicas. 
 

Além do exposto de que as: 

 

[Estudante 16] Experiências nessas disciplinas foram as básicas na formação do 

ensino regular. Sempre amei as ciências da natureza/biológicas, mas física eu não 

suportava... talvez pelo fato de não me agradar com a física. Dessa matéria eu me 

lembro de notas baixas sem conseguir compreender a matéria. 
 

A exposição feita por esses professores em uníssono reflete que uma falta de interação 

de seus professores, quando eles eram os estudantes, promoveu uma limitação na 

predisposição para o aprendizado da disciplina. Isto posto, a resposta ao problema de como 

auxiliar aos professores na tarefa de construção do conhecimento dos estudantes do ensino 

fundamental sobre o conceito de energia e suas manifestações de forma interdisciplinar, passa 

por uma revisitação dos conteúdos aprendidos pelos professores e correto encadeamento dos 
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temas correlatos. Isso não significa que os conteúdos mudaram, mas reflete uma mudança na 

estrutura cognitiva daqueles que estão aprendendo e os incentiva a fazer outras sinapses para 

dialogar conhecimentos antigos com novos saberes ou outras áreas do conhecimento. Essa 

reprogramação na forma de aprender foi apresentada em uma sequência de ensino 

investigativo, pois concordamos com Vygostky (1984, p.36) quando expõe que: 

 

A memória não mediada ocorre num contexto de operações psicológicas que podem 

não ter nada em comum com as operações psicológicas que acompanham a memória 

mediada; consequentemente, resultados experimentais poderiam dar a entender que 

algumas funções psicológicas são substituídas por outras. Em outras palavras, com 

uma mudança no nível de desenvolvimento, ocorre uma mudança não tanto na 

estrutura de uma função isolada (que poderia, no caso, ser a memória), mas, 

também, no caráter daquelas funções com a ajuda das quais ocorre o processo de 

lembrança; de fato, o que muda são as relações interfuncionais que conectam a 

memória a outras funções. 

 

Assim, a formação continuada de professores deve relacionar a memória dos 

conteúdos com sentimentos novos para com os conteúdos. Os resultados apontam que o 

ensino experimental de ciências deve despertar ou revisitar sentimentos ao estudante, 

visitando diferentes aspectos e disciplinas de modo integrativo. Sobre este relacionamento na 

prática do ensino de energia, Burattini (2008, p. 11) afirma que: 

 

A abordagem multidisciplinar procura oferecer os elementos que permitirão transitar 

mais livremente pelas várias especialidades. O objetivo é surpreender [...] com a 

variedade dos aspectos relevantes de um tema. [...] A ideia é possibilitar um domínio 

inicial da matéria, e, qualquer que seja a empreitada no futuro, as informações 

possam fornecer as conexões necessárias a uma visão mais abrangente do mundo 

que o cerca. 

 

Isto posto, cultivamos e verificamos que o ensino dos conceitos de energia foi bem 

recebido pelos estudantes cursistas, haja vista aos seus relatos e expressões demonstradas, 

conforme ilustra a Figura 22. 
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Figura 22: Expressão de alegria durante a participação na demonstração do funcionamento de versão comercial 

do termoscópio de Galileu 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Uma atividade experimental de eletricidade que revisite o medo de choques elétricos 

para transformá-lo em uma propriedade lúdica ou divertida tem potencial para aproximar mais 

os estudantes deste conteúdo que apenas uma aula expositiva sobre o assunto (BROLEZZI, 

2014). 

Considerando a amostra analisada, os resultados da pesquisa apontam que o 

relacionamento com o fazer ciência (Figura 23) e com o professor dos conteúdos influenciam 

diretamente a capacidade de envolvimento na disciplina, potencializando os resultados. 

 

Figura 23: Estudantes na confecção do barquinho pop-pop. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Baseado nos dados da pesquisa e nos apontamentos já apresentados, infere-se acerca 

do que falta para mudança na postura de integração das concepções do conceito de energia é 

influenciado por experiências anteriores dos professores. 

Toda a amostra considerou que o professor da sequência de ensino investigativo 

estabeleceu uma relação empática com os estudantes. Relatos dos cursistas demonstraram que 

a empatia ofertada teve impacto positivo na relação de aprendizado. 

A proposta apresentada quebra uma tradição na forma de ensinar física, conforme 

relato de Bacussi (2005, p. 141), que apresenta um currículo da disciplina escolar de física 

que pode ser caracterizado como uma tradição: 

 

Fortemente influenciada por uma visão acadêmica, uma estratégia de transposição 

didática que trata a física escolar como se fosse uma formação básica para o estudo 

de uma física científica. Projetos de grande abrangência como o PSSC
11

 americano, 

divulgaram muito esta ênfase curricular no Brasil, sendo, inclusive, reforçada por 

um perfil claramente propedêutico que transforma os programas dos concursos 

vestibulares em componentes curriculares do ensino médio. Ou seja, há uma grande 

tendência no ensino médio brasileiro de ensinar-se física como se todos os 

estudantes fossem futuros engenheiros, arquitetos ou qualquer outro profissional da 

área de exatas, sendo esta tradição curricular passada aos professores desde sua 

formação profissional e reforçada por uma cultura do vestibular, onde se destaca um 

saber disciplinar, formal, abstrato, focando o domínio de modelos conceituais. 

 

Essa forma de ensinar, além de não fornecer uma base sólida para que os estudantes 

possam se integrar nas questões sociais acaba fazendo com que muitos deles ingressem no 

ensino médio sem perspectivas de progressão desses ensinamentos no ensino superior. 

Bacussi (2005, p. 142), em concordância com Araújo e Nonenmacher (2010) e Angotti 

(2001), continua sua análise dizendo que se pode buscar: 

 

Outras formas mais significativas, motivadoras, frutíferas, de se introduzir o 

conceito de energia para os diferentes contextos escolares. [...] Elas podem ser 

adaptadas aos diferentes contextos escolares. Entendemos que foi possível garantir 

um maior interesse e participação dos estudantes dando mais significado ao 

conteúdo trabalhado, seja ele histórico ou do cotidiano, possibilitando ao estudante 

enriquecer sua visão de ciência e seu entendimento sobre a temática escolhida. 

 

O caráter investigativo da proposta desenvolvida concorda com o texto de Jiménez-

Aleixandre e Bustamante (2003), no tocante à argumentação, pois a atividade investigativa 

somente pode se desenvolver através de questionamentos e sua busca por respostas. Entende-

se que a falta de perguntas encerra a atividade investigativa – o que não é desejado enquanto 

                                                 
11

 PSSC: Physical Science Study Committee (em português Comitê de Estudo de Ciências Físicas). É um projeto 

de ensino de física desenvolvido na década de 1950 pelo MIT e posteriormente trazido ao Brasil em 1962, por 

meio do IBCC-UNESCO, com apoio do MEC. 
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acontece a aula – e por esta razão faz-se importante à contribuição de Letta (2014) quanto ao 

posicionamento do professor na retomada e organização das falas dos estudantes, através dos 

elementos de ensino de ciências por investigação. Reconhecemos que a aplicação com 

estudantes (não cursistas), conforme indica Carvalho (2013, p.09), apresenta diferenças de 

postura que são levadas em consideração, visto que “n o há expectativa de que os alunos v o 

pensar ou se comportar como cientistas, pois eles não têm idade, nem conhecimentos 

específicos nem desenvoltura para o uso das ferramentas científicas para tal reali a  o”. O 

que foi verificado foi a presença de elementos que permitiram realizar conexões entre os 

saberes previamente adquiridos e os primeiros conceitos científicos, tal como era esperado 

(CARVALHO, 2013). 

 

6.2.3. MODELOS DE TRANSMISSÃO/DEBATE DE ENERGIA EM SALA DE AULA  

 

O debate com os professores cursistas alcançou a dimensão de questionamento da 

organização da aula em dois aspectos, a saber, a organização do planejamento da aula e a 

organização do ambiente físico da sala de aula. Isto posto, foram observadas as unidades de 

contexto e significado tal como indicado no Quadro 6: 

 

Quadro 6: Núcleos de sentido da análise temática para o tema proposto 

Núcleo de sentido 
Unidades de 

significado 
Exemplos de unidades de contexto 

Organização do 

ambiente físico da 

sala de aula 

Mudança / 

organização / 

diferença... 

[Estudante 13] Nossa! Como mudou a sala de aula. Será que 

vamos estudar isso aqui também? 

[Estudante 29] Nenhum dos meus professores ousou mexer 

nas cadeiras da minha sala de aula 

[Estudante 51] Eu nunca pensaria em mudar a organização 

da sala para encontrar um resultado diferente com meus 

alunos. O senhor me mostrou, sem falar nada, que eu sempre 

estive errada com relação a isso. 

[Estudante 68] Achei que mudar a sala me fez mudar o 

pensamento e a forma como eu agi aqui hoje. 

Organização do 

planejamento da aula 

Tempo / 

planejamento... 

[Estudante 41] Tempo pra planejar as aulas a gente não tem 

muito e é por isso que é bom a gente ser obrigado a fazer 

esses roteiros assim: pra no futuro a gente poder repetir fácil 

essa aula. 

[Estudante 49] Querer eu até quero trabalhar minhas aulas 

assim. [...] Meu maior problema é pensar, planejar e ter 

tempo para desenvolver essas experiências assim.  

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

Muitos dos cursistas relataram que sequer pensaram em modificar a estrutura 

tradicional cartesiana de formação em filas e colunas matriciais (Figura 24). Além dessa 
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formação, muitos dos cursistas conheciam a configuração das cadeiras e mesas da sala de aula 

em grupos para uso em trabalhos coletivos (Figura 25), mas formações em V, em U, em 

círculo ou de filas opostas voltadas contra si ou contra um foco (Figura 26), foram relatadas 

nunca antes terem sido pensadas. 

 

Figura 24: Exemplo de configuração matricial/cartesiana da sala de aula. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 25: Exemplo de configuração em grupos de trabalho coletivo da sala de aula. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Figura 26: Exemplo de configuração em círculo da sala de aula. 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

A necessidade ou não do uso das cadeiras também nunca antes foi questionada. 

Muitos professores cursistas mostraram-se dependentes do quadro negro, por nunca antes 

terem pensado em um planejamento que não ficasse focado na organização tradicional da sala 

de aula. 

 

[Estudante 29] Nenhum dos meus professores ousou mexer nas cadeiras da minha 

sala de aula, quando eu era estudante. Me formei professora e nunca antes tinha 

pensado em mudar isso também. Hoje quando cheguei na sala e vi que ela estava em 

um formato diferente, até gostei – deu mais espaço pra gente ficar. Não sei se isso 

ajuda ninguém a entender a matéria, mas me ajudou a participar mais do debate que 

o senhor fez aqui e me fez estar mais incluída na conversa.  
 

O relato da Estudante 29 aponta que, mesmo não tendo ganhos imediatos na 

aprendizagem, a participação dos estudantes é potencializada quando a configuração da sala 

de aula não estimula o distanciamento entre professor e estudante ou estudante e estudantes. 

Bergamo (p.2, 2019) aponta que a sala de aula atual limita os estudantes e fomenta a 

abnegação estudantil: 

 

Tanto na rede pública quanto na privada, estudantes demonstram um desinteresse 

progressivo pelo conteúdo aprendido em sala de aula. Ao mesmo tempo, os 

professores se perguntam diariamente o que é preciso para encantar os estudantes e 

motivá-los a aprender. O atual modelo de ensino é insustentável [...] a melhor sala 

de aula é o mundo. 
 

As configurações da sala de aula foram abordadas durante o curso juntamente com 

questões sobre a forma como se dá o aprendizado humano e o sucesso de aplicação de uma 
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sequência de ensino investigativo corrobora os dados da pesquisa de William Glasser 

(DANTAS, PORTES, 2018) (Figura 27), quando coloca o estudante como agente de seu 

aprendizado em problemas abertos. 

 

Em sua pesquisa, Glasser reforça ainda mais a ideia do uso da diversificação 

metodológica na promoção do processo ensino e aprendizagem mais efetivo. Nesse 

sentido, ele apresenta e explica o grau de aprendizagem quando se leva em 

consideração a técnica e/ou metodologia utilizada (DA SILVA, 2019 p.29). 

 

 

Figura 27: A pirâmide de aprendizagem de William Glasser. 

 

Fonte: E-conexão (https://econexao.com.br/sem-titulo-2/) 

 

Assim sendo a organização do planejamento da aula em uma proposta de aplicação 

dessa sequência de ensino investigativo valorizou uma construção histórica do conceito de 

energia compreendido pela humanidade. Iniciamos com a ideia de fluxo calórico e medida da 

quantidade de energia térmica através da releitura do termoscópio de Galileu para medição de 

temperaturas e foi verificado que o aspecto lúdico da atividade despertou o interesse por 

compreender os fenômenos envolvidos com a medição de temperatura, o diferenciando do 

conceito de calor. 

Quando os estudantes contemplaram o desconhecimento acerca do conceito de calor, 

motivado pela própria desconstrução de seus saberes preexistentes sobre o assunto, a 

apresentação do professor sobre a corrida das máquinas à vapor ganhou sentido na vida dos 

estudantes. O conceito de máquina térmica adquiriu real significado para os estudantes 
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quando lhes foi designada a tarefa de construir uma. A construção do barquinho à vapor 

constituiu-se uma atividade divertida aos olhos dos estudantes visto que foi continuada 

mesmo após o término do período de aulas e um ganho não previsto inicialmente na aplicação 

dessa proposta foi a da falibilidade do ato científico e estes fatores estão relacionados.  

O fato de os testes com os barquinhos falharem em determinados grupos enquanto em 

outros não, levantou naturalmente o debate sobre o desnecessário positivismo no resultado de 

atividades experimentais em ciências. Os estudantes puderam visualizar que experiências 

falham. A ciência é construída a partir de uma série de sucessos e insucessos e isto dialoga 

com a formação do homem em um aspecto mais amplo: não somos infalíveis e as coisas 

podem dar errado (CARVALHO, 2013). Quando constatadas falhas no projeto, montagem ou 

hidrodinâmica dos barquinhos, questões básicas de engenharia também são trabalhadas, 

dialogando-se com mais uma área do conhecimento humano (DION, PACCA, MACHADO, 

1995; PALACIOS, GALBARTE, BAZZO, 2005; FREITAS, 2019).  

O diálogo com os cursistas revelou que a profissão docente não permite que sejam 

adotados muitos hábitos de pesquisa e o tempo para essa atividade cada vez mais é escasso. 

Organizar o pensamento histórico e os grandes acontecimentos em um único documento foi 

apontado como uma necessidade aos professores, justificando-se a existência do capítulo dois 

dessa dissertação. O fio condutor de todas as atividades é a linha do tempo. Foram 

organizados os principais momentos, na visão desses autores, que culminaram na forma como 

compreendemos o conceito de energia. Conhecer esses momentos históricos é fundamental 

(BASÍLIO, 2014). Quando o homem se lançou ao mar, o desenvolvimento das navegações 

promoveu avanços que exigissem menos dos homens que comandavam os navios, tais 

desenvolvimentos permitiram que eles pudessem voltar seus olhos para além do que sua 

própria sobrevivência. Ao observar formas de vida marinha e as propriedades de certos tipos 

de peixes é que desenvolvemos os pilares da eletricidade e da biologia. 

Os estudos da eletricidade iniciaram em animais e a fisiologia de pequenos animais foi 

mapeada e debatida pela primeira vez em academias de ciências (DIAS, SAPUNARU, 2008). 

Na atividade de montagem dos cartões iluminados, os caminhos da eletricidade são discutidos 

e os estudantes ganham a oportunidade de explorar um viés artístico na elaboração de seus 

cartões. Dobraduras, pinturas, desenhos e colagens podem ganhar espaços nas aulas de 

ciências e articular saberes entre as disciplinas (VALENTE, 1999). Condutores e isolantes 

elétricos podem ser trabalhados em livros e filmes, tal como foi abordado no curso em O 
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aprendiz de feiticeiro (2010) ou Frankenstein (1972) trazendo novos significados para obras já 

conhecidas do imaginário dos estudantes. 

Depois de conhecidas as propriedades de condução elétrica, o desenvolvimento da 

humanidade pôs-se a modernizar as máquinas que coexistiam na sociedade e a construção e 

análise de um motor elétrico de corrente contínua pode ser considerada uma experiência 

simples, representativa e cheia de nuances que podem entrar em debate para avaliar os 

avanços da ciência, indústria e sociedade. Energia limpa, sustentabilidade, exploração das 

reservas naturais, movimento perpétuo, irreversibilidade, rendimento, entre outros temas 

podem ser o pano de fundo das discussões nessa experiência. Tudo depende da curiosidade 

manifestada pelos estudantes e condução do professor. (CARVALHO, 2013) 

Nessa sequência proposta, se a questão da energia dispensada ao ambiente não tivesse 

sido colocada antes, o problema do brilho das lâmpadas pode trazer a tona o debate atual 

sobre rendimento energético e conservação de energia. Essa última atividade aponta para a 

substituição consciente de equipamentos eletroeletrônicos e de uso geral avaliados quanto ao 

consumo energético. Mendonça et al. (2014, p.03) assinala a avaliação energética de 

diferentes itens com resultado exposto através: 

 

Da etiquetagem de aparelhos domésticos, como fogões, refrigeradores, lavadoras de 

roupa e condicionadores de ar, até demandas mais recentes na área de recursos 

renováveis (aquecimento solar de água e equipamentos para geração de energia 

fotovoltaica) e outras mais complexas e com grande potencial de economia de 

energia para o país, como as edificações e veículos.  
 

E estes são exemplos que podem ser utilizados, na sala de aula, de escolhas 

conscientes, do ponto de vista energético, nas nossas vidas cotidianas. 

Durante a interação com o professor, o grupo de cursistas apresentou característica 

comunicativa, aberta ao diálogo e questionadora. Conforme o próprio grupo ressaltou, apesar 

do pouco estudo de física e pré-conceitos acerca das potencialidades de trabalho com essa 

disciplina, muitos dos cursistas gostaram da apresentação não matematizada dos conceitos da 

sequência e prometeram desenvolver ao menos parte das atividades apresentadas nas turmas 

que eles desenvolvem a regência – atribuindo potencial multiplicador aos saberes 

desenvolvidos. Os roteiros desenvolvidos pelos cursistas expandiram as potencialidades de 

aplicação para as realidades dos professores, incluindo, por exemplo, aplicação dessas 

atividades investigativas na educação infantil, conforme desenvolvido pelo cursista e 

apresentado na Figura 28. 
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Figura 28: Parte do roteiro desenvolvido por cursista, para a educação infantil, inspirado na sequência de ensino 

investigativo apresentada. 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

Relatos da continuidade da montagem do barquinho após falha na sala de aula (ver 

vídeo da Figura 29) constituíram-se como um bom exemplo da importância da participação 

dos estudantes na concepção da aula planejada.  

 

Figura 29: Registro de montagem feita por cursista fora da sala de aula, do barquinho Pop Pop. 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os erros/acertos da montagem, bem como os aprendizados envolvidos, não se 

limitaram a ocorrer durante a investigação mediada em sala de aula e o caráter lúdico da 

atividade é ouvido na risada do filho de uma cursista (Figura 25) que remontou a experiência 

com seu filho em casa. 

Esses resultados são o que Varela (2010, p.60) indica como sendo os elemento da 

“aprendi agem das Ciências que assumem particular importância: as emoções e os 

sentimentos”. As investigações científicas conduzidas nesse trabalho assumem essa 

característica e potencial. Trabalhos futuros nessa linha de pesquisa envolvem, entre outras 

possibilidade, uma análise das emoções envolvidas nessas atividades e sua relação com o 

aprendizado mensurado. 

 

6.2.4. A SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVO 

 

Considerando que os debates centraram-se ao redor da sequencia de ensino 

investigativo, verificou-se a necessidade de avaliá-la quanto a aceitação e adequação da 

proposta de ensino. Ressalta-se que a sequência investigativa desenvolvida foi pautada em 

uma construção histórica encadeada pela sucessão temporal dos eventos na linha do tempo. 

Destacam-se, para essa análise, as unidades explicitadas no Quadro 7, abaixo: 

 

 

Quadro 7: Núcleos de sentido da análise temática para o tema proposto 

Núcleo de sentido 
Unidades de 

significado 
Exemplos de unidades de contexto 

A sequência como 

integradora de conteúdos 

de diferentes disciplinas, 

culminando na unificação 

da ideia apresentada em 

Mesma coisa / 

sem diferença / 

igual...  

[...] conseguimos perceber que não tem diferença entre o que 

se estuda na química, biologia ou física sobre a energia. 
A ideia é apresentar que o que aparece nos livros de física, 

biologia ou química é tudo igual, só que visto em aplicações 

diferentes. 
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diferentes disciplinas  [...] possibilitando que a gente percebesse que na verdade 

era tudo a mesma coisa. 

A sequência como uma 

construção temporal que 

faz sentido no contexto 

apresentado 

Saber / significar / 

reparar... 

Muitas dessas coisas aí já nem existem mais na vida real, 

professor. A gente nem repara normalmente e você quase me 

enganou, mas eu estava atenta e reparei.  

[...] não sabia que a biologia tinha ajudado tanto. 

Se não fosse graças a essa história que foi contada, ninguém 

iria querer saber disso não. Agora a gente só usa aquele 

termômetro que dá o valor da gente direto. É mais fácil usar 

aquele. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os exemplos destacados são exemplos sutis da relevância da prática sequenciada de 

atividades investigativas. Conforme exposto, os passos da sequência evoluíram para contar 

uma história que fizesse significado aos estudantes do curso de Formação Continuada em 

Ciências Naturais e por esta razão, foi solicitado, ao término do módulo sobre o tema energia 

e suas manifestações, que os cursistas avaliassem a sequência de ensino investigativo 

proposta, através de perguntas apresentadas em um questionário de levantamento de 

potenciais novas concepções dos participantes da pesquisa (Apêndice C). Foi perguntado se 

ficou clara a evolução do conceito de energia e suas manifestações na Sequência de Ensino 

Investigativo (SEI) trabalhada e a totalidade dos estudantes afirmou que sim. Cabe destacar o 

relato do estudante afirmando que: 

 

[Estudante 01]: O ponto máximo positivo do curso foi perceber que isso tudo é a 

mesma coisa e que tudo tem a ver com energia no nosso cotidiano. É uma pena a 

gente não levar isso tudo pra nossa aula. Pareceu que os experimentos estavam 

soltos, mas tudo estava relacionado e ajudou a gente a pensar como isso foi feito 

pelos cientistas que vieram antes da gente. 

 

Essa percepção da integração dos conteúdos confirma as ideias de Peduzzi (2001), 

Carvalho (2013) e Letta (2014). Poucos foram os comentários com contribuições à sequência. 

A única sugestão posta pelos cursistas, nesse questionamento foi: 

 

[Estudante 33]: Apesar de ter me ajudado a entender melhor energia, faltou mostrar 

mais o papel da química nessa história. Achei que a química ficou muito tímida nas 

aulas e não sabia que a biologia tinha ajudado tanto. Talvez a experiência da pilha 

feita de batatas merecesse maior tempo para realização e debate. 

 

Indicando uma necessidade de valorização da contribuição da química ao processo. 

Consideramos que a quantização da matéria pode ser promovida através da eletrólise da água 

ou a sugestão apresentada de maior tempo dedicado à construção da pilha feita de alimentos 

possam atribuir ganhos, mas o recorte realizado foi limitado pela disponibilidade de tempo e 
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recursos disponíveis. Uma sugestão de desdobramentos em trabalhos futuros pode ser a 

verificação e ampliação dos passos dessa sequência de ensino investigativo desenvolvida, 

embora para as necessidades investigadas nessa pesquisa, sejam suficientes os experimentos 

montados e discutidos. Isso se reafirma nas respostas obtidas à pergunta realizada no 

questionário do apêndice C, se a evolução do conceito de energia foi compreendida através a 

história contada nesta SEI, em que, novamente, a resposta do grupo foi única e positiva, sem 

comentários indicando sobre a necessidade de melhorias na proposta. Destaca-se o relato 

obtido nas rodas de conversa de que: 

 

[Estudante 47]: Essas suas aulas foram muito boas. Eu mesmo não sabia que as 

aulas podiam ser assim e funcionar, por que lá onde eu trabalho, se você fizesse isso 

lá também, iriam te chamar a atenção e te demitir. Não sei como é na sua escola, 

mas a minha direção não deixa eu tentar essas coisas lá não. Se eu não usar o livro, 

estou errada. O importante mesmo é fazer eles decorarem o que está lá. Eu gostei 

mais da forma como você nos passou. Foi melhor pra mim. Acho que muita gente 

poderia aprender melhor se existissem mais pessoas ensinando assim, dessa forma, 

mas também é preciso que as pessoas conheçam mais essas experiências e modos de 

dar aula. 

[Estudante 48]: Imagina eu, que nem professora dessas matérias sou! Se eu falar 

disso, a diretora de lá, que é formada em biologia, vai achar que eu sei mais da área 

dela do que ela. E eu tentar ajudar, só vai me complicar as coisas. 

[Estudante 47]: Cursos como esse deveriam ocorrer com mais frequência e para 

mais pessoas, porque nós somos privilegiados por estar aqui! Talvez no meu colégio 

só eu mesmo conheça essa metodologia. Isso dificulta as coisas com a direção. 

 

Outro aspecto intangível da aplicação das atividades investigativas pode ser observado 

no relato da estudante 23 e nas Figuras 30a, 30b e 30c: 

 

[Estudante 23]: Você deve fazer sucesso com essas suas coisas aí. Eu até que gostei 

disso tudo que você fez. Rapaz, eu me diverti e vi que você até tem razão sobre 

aquele negócio estranho do calor ser frio também. Meu neto está estudando isso e eu 

até expliquei pra ele como você me explicou, mas você fez melhor, porque eu já 

estou velha, não tenho mais aquele pique de antes. 

[Professor]: Então eu consegui te convencer que o calor pode ser quente ou frio?! 

[Estudante 23]: Convencer eu não estou convencida muito não. Mas vou acreditar 

em você porque aquela história da casa de esquimó e da roupa do cara no deserto 

existem na vida real também, meu neto disse que você tinha razão nisso! Mas o 

melhor mesmo foi que eu não queria saber desse negócio seu dessas matemáticas 

diferentes que você estuda, mas acabei me divertindo na sua aula. 

 

Confirmando a necessidade de interações discursivas e empáticas, conforme indicam 

Sasseron (2008, 2013), Pontes (2013) e Brolezzi (2014). 

 

Figura 30: Registro de momento de emoção manifestada no aguardo de resultado pelos cursistas que 

experimentaram o termoscópio de Galileu. 
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Fonte: Arquivo pessoal 

 

E os diários de campo dos cursistas revelam intenções de aplicação de metodologias 

ativas de ensino, além de ressaltar o caráter participativo dos estudantes envolvidos na 

aplicação da sequência de ensino investigativo dos 4E: 

 

As atividades propostas são interessantes e fazem com que todos fiquem reparando 

no que o próximo vai fazer e qual resultado vamos encontrar. Pretendo realizar 

alguma atividade nas minhas aulas de biologia que seja similar à essas metodologias 

ativas. O problema é montar algo que, quando eu perguntar aos meus alunos qual o 

resultado esperado, desperte neles a mesma motivação que tivemos ao buscar 

respostas para as perguntas colocadas pelo Amsterdam. Acho que ele foi muito bom. 

Deu um show, mas reparei que ele já veio com as perguntas prontas. Assim não deu 

pra gente tentar ser vago, nem tentar enrolar ele, porque algumas possibilidades do 

que iria acontecer, ele já devia ter imaginado, por isso ele sempre tem uma resposta 

para as nossas perguntas. 
 

A policitação das atividades investigativas sequenciadas da forma proposta no curso 

de Formação Continuada em Ciências Naturais, com profissionais voltados ao ensino 

fundamental, em Mesquita, foi selecionada visando a manutenção da oferta desse tipo de 

curso aos professores da baixada fluminense, abarcando uma significativa parcela de 

profissionais que não possuíam formação básica em física, embora necessitem de conceitos 

desta ciência na sua profissão (PEREIRA, 2014). Considerando a pouca (inclusive nenhuma, 

em alguns casos) experiência na condução ou recepção de atividades investigativas no ensino 

de física, a proposta de aplicação com este grupo de professores reflete a possibilidade de 

extrapolar a condição de aprendizado do conceito de energia. 

A extrapolação desta condição pode ser considerada, tendo em vista que o grupo 

selecionado e os grupos de estudantes do ensino fundamental não possuem elevado grau de 

estudos em física, conforme relato dos mesmos, possuem predisposição para aprender e 

concepções alternativas sobre o assunto, considerando a vivência com o tema. 
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Os relatos apresentados corroboram a ideia da sequência estar adequada à sua 

finalidade e acredito que é necessária a aplicação repetida de uma sequência de ensino 

investigativo para seu aperfeiçoamento, tal como ao longo de anos essas atividades foram 

trabalhadas em ações de divulgação científica e aulas regulares, a fim de abarcar o maior 

número de impactados com aprendizado expressivo, embora a aplicação sequenciada de todos 

esses passos fora realizada apenas nessa pesquisa. 

O recorte apresentado pela sequência de ensino investigativo não se contextualiza no 

espaço, mas no tempo. O viés cronológico evolutivo dos passos da sequência se mostrou 

suficiente para compreensão da busca pela eficiência energética da atualidade. O objetivo 

terminal da aplicação dessa sequência de ensino investigativo foi, respaldado em termos 

básicos, concluído satisfatoriamente para essa proposta. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Ao término desse trabalho, podemos inferir que a aplicação da sequência de ensino 

investigativo possibilitou o processo de construção do conhecimento científico sobre o tema 

energia e suas manifestações, sobretudo despertou, nos professores dos anos iniciais da 

educação básica, reflexões acerca da relevância do tema para os seus alunos. Nesse sentido, o 

ensino investigativo trouxe contribuições para o levantamento de hipóteses, a construção de 

perguntas e a articulação entre os conceitos teóricos e a prática. Dessa maneira, pode-se 

observar ao longo das atividades a construção da linguagem e da argumentação científica 

(COSTA, 2008), elementos importantes no ensino de ciências.  

Na pesquisa, destacou-se ainda a forte presença do método tradicional, como 

concepção de pratica pedagógica. Verificou-se, por meio das rodas de conversa, que o modo 

de transmissão de conteúdos e organização das aulas adotados pelos professores durante a 

formação inicial dos participantes da pesquisa, tendem a se perpetuar na atualidade, em modo 

ritualístico. Por outro lado, o acompanhamento de aulas baseadas em metodologias 

investigativas e ativas despertou curiosidade nos cursistas e revelou que muitos não haviam 

sequer pensado em questionar a arrumação da sala e ousar diferentes configurações para 

explorar diferentes resultados. Os cursistas tampouco consideravam quebrar o paradigma da 

aula expositiva limitada ao quadro negro. Percebeu-se que os novos métodos para ensino de 

ciências não eram conhecidos dos professores e isto constituía-se grande limitador para o 

desenvolvimento da interdisciplinaridade. 

Importa ainda destacar que apesar de muitos professores possuírem nível superior – 

majoritariamente em biologia/ciências biológicas – foi percebida que a formação de 

professores não tem alcançado uma visão holística dos conteúdos transmitidos, em especial 

do conceito de energia. 

A hipótese inicial da existência de falta de conexão entre os conceitos estudados em 

sala de aula e as aplicações práticas vivenciadas no cotidiano mostrou-se acentuada após a 

análise dos dados. Sobre o tema energia, verifica-se que, na escola, questões relacionadas ao 

rendimento de máquinas térmicas, por exemplo, são apresentadas sem ao menos discutir 

eficiência de eletrodomésticos, seguindo cegamente o roteiro dos livros didáticos aprovados 

pelo governo. Observou-se a partir das falas dos participantes que o tema energia, na escola, 

tem sido um tema transversal, trabalhado de forma desconexa e isolada entre as disciplinas 
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que o estudam e que não se aproveita da realidade e novidades do cinema e tecnologia para 

ampliar os debates. Entretanto, os relatos dos cursistas revelaram certa surpresa e 

encantamento acerca das atividades desenvolvidas e possibilidades de trabalhar junto aos 

estudantes questões do seu cotidiano. 

Muitos cursistas expressaram movimentações no sentido de multiplicar as atividades 

e, inclusive, ficou constatado que a aula não terminou quando saímos do Campus Mesquita 

(vide vídeo da Figura 29). Esse exemplo denota a importância do envolvimento de 

sentimentos nas atividades planejadas. A criança interagiu quando encontrou uma surpresa na 

atividade e por isso continuou a aguardar novos acontecimentos e registrando em sua 

memória esses fatos. A cursista (mãe) pôs-se a continuar a realizar a atividade para mostrar o 

resultado ao filho e conseguir aquele brinquedo para si. Um elo sentimental entre a atividade e 

as pessoas foi criado e isso foi fundamental para o sucesso da aplicação das atividades 

propostas e para a seleção e descarte das atividades que iriam compor a sequência de ensino 

investigativo. Isto posto, os resultados concordam com Vygotsky (2001) no tocante ao 

relacionamento do novo conhecimento e a emoção. Todas as atividades desenvolvidas e 

sequenciadas envolvem esse elemento afetivo, confirmando a hipótese da influência da forma 

de apresentação dos conteúdos para a recepção e aceitação dos elementos de estudo. 

A totalidade dos cursistas expressou que o professor que aplicou a sequência de ensino 

investigativo foi empático durante todo o curso e que isso facilitou a abertura para aceitação 

da proposta. Alguns relatos, apontam que os temas da física não eram considerados 

interessantes antes dessa intervenção, por aversões e traumas gerados no ensino médio ou 

durante a graduação. A quebra desse ciclo é necessária e deve ser um fator que devemos 

ajuizar atenção quando ministramos nossas aulas. Fatores emocionais muitas vezes não são 

contabilizados no processo de ensino-aprendizagem, embora sejam cruciais para a tradução de 

nossas ações em um grau ou conceito. Esses resultados concordam com o papel demonstrado 

da importância do professor nos trabalhos de Jacobucci, Jacobucci e Megid Neto (2009), 

Sasseron (2013) e Letta (2014). A ciência precisa de cientistas, e os cientistas da nova geração 

somente serão formados se despertarmos neles os valores da ciência e a necessidade de 

investigação segundo protocolos estabelecidos e bem registrados. É esperado que a nova 

geração de adultos somente considerará o consumo consciente de bens, produtos e serviços, 

se estimulada a tal pensamento e rotina. Não é possível esperar que sem ações de 

conscientização, o pensamento e perfil de consumo da população seja alterado. 
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Para iniciar esse movimento, a proposta da sequência de ensino investigativo 

apresentada mostrou-se apta a iniciar o debate sobre conservação de energia, eficiência 

energética e sobre a compreensão desses conceitos e termos correlatos, em consonância com a 

ideia de Carvalho (2013). Isto posto, aperfeiçoamentos são bem vindos, mas considerando a 

necessidade de atuação imediata, temos de concordar que devemos começar pelo começo, 

para então ir até o fim e então parar
12

, a fim de refletir sobre nossa jornada e ajustar o que se 

mostrar ajustável. 

Devemos compreender (e aceitar) que o trabalho do professor não pode ser concluído 

nos tempos de aula facultados ao ensino de alguma matéria, entretanto a aproximação da 

ciência da sala de aula com a ciência da vida real descortina o caminho e a busca por 

respostas através da investigação e do método científico revela uma direção de um horizonte 

trêmulo e em fase com as ideias propostas por Frota-Pessoa, Gevertz e Silva (1985) outrora 

apresentadas. Podemos com isso estar completamente enganados ou correndo para o lado 

errado, mas a dúvida é o preço da pureza, e é inútil ter certeza. Confiamos no método e ele 

aponta resultados significativos de ganhos na aprendizagem e mudança do ambiente da sala 

de aula que trazem o mundo ao nosso redor para o debate, tal como os antigos faziam e 

concordando com o referencial teórico de Carvalho (2013).  

A função atual, conforme apontado por Sasseron (2008), é tornar a estar sobre os 

ombros e a agir como nossos antigos gigantes visando formar cidadãos politizados e 

cientificamente alfabetizados nesse mundo em constante expansão e os resultados apontam 

essa perspectiva. 

 

                                                 
12

 Em referência ao Rei de Copas de Alice no País das Maravilhas (Lewis Carroll, 1865) 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 
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APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DOS PERFIS E 

CONCEPÇÕES INICIAIS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

ATIVIDADES DE FÍSICA BASEADAS NO 

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: 

Estratégias didáticas interdisciplinares para o 

ensino de energia e suas manifestações 

 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 
QUESTIONÁRIO PRÉVIO 

 

1. Há quanto tempo você terminou o ensino médio?  _________________________________ 

 

2. Você realizou: □ Curso normal:                __________    __________ 
                         (Ano de ingresso)        (Ano de término) 

   

    □ Curso superior em ____________________    __________    __________ 
                         (Ano de ingresso)        (Ano de término) 

 

3. Você estudou algo de Física ou Ciências em sua formação?    □ Sim  □ Não 

 

3.1. Em caso positivo, em quais disciplinas e como foi a experiência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Qual é a importância que você atribui ao estudo da Física e das Ciências Naturais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.1. Que lembranças você tem do estudo dessas disciplinas (ou: O que você lembra sobre o 

que estudou)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Você realizou alguma pós-graduação (latu ou stricto sensu)?    □ Sim  □ Não 

 

5.1. Em caso positivo, quanto tempo de formação (somados) você dedicou à pós-graduação e 

qual curso você decidiu fazer? __________    ________________   Concluiu? □ Sim  □ Não 
       (Tempo de estudo)             (Nome do curso) 
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6. Você atua/já atuou como professor?   □ Sim, atualmente    □ Sim, já atuei □ Não 

 

6.1Em caso positivo, há quanto tempo, em qual segmento e disciplina? 

 

____________     ____________   _______________________________________________ 
  (Tempo de atuação)                  (Série/ano)                            (Disciplina/matéria) 

 

7. Quais são as lembranças/sentimentos que lhe vem à cabeça quando você pensa nas suas 

aulas de ciências (ou de Física, Química, Biologia...) de sua formação básica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8  Elenque 10 palavras encadeadas que lhe vem à mente quando você pensa em “Energia”  
 

 

 
 

             (1ª palavra)          (2ª palavra)               (3ª palavra)                      (4ª palavra)                 (5ª palavra) 
 

 

 
 

             (6ª palavra)          (7ª palavra)               (8ª palavra)                      (9ª palavra)                (10ª palavra) 

 

 

9. Em sua formação, você teve contato com Metodologias ativas para o ensino? 

□ Sim  □ Não  □ Não conheço essas metodologias. Se sim, descreva o que são para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Quais elementos (por exemplo, um professor, corrente filosófica da educação, etc) 

influenciaram a sua postura profissional em sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Você se sente seguro em trazer para as suas aulas de Ciências quaisquer conteúdos ou 

experimentos de Física? 

a) sim, totalmente seguro em trazer quaisquer conteúdos. 

b) sim, totalmente seguro em trazer conteúdos teóricos (mas não práticos). 

c) sim, totalmente seguro em trazer conteúdos práticos (mas não teóricos). 

d) sim, mas preciso de materiais de apoio (p. ex. o livro didático) ou roteiros de atividades. 

e) não, mas me aventuro em aplicar mesmo assim. 

f) não, e opto por não trazer estes elementos para minhas aulas de Ciências. 

g) não, pois nunca tive contato com a disciplina de Física na minha formação. 

h) não, pois não encontro e preciso de materiais de apoio (p. ex. o livro didático) ou roteiros 

de atividades para auxílio do professor. 

 

 



 

111 

 

12. Você, em suas aulas de Ciências, já abordou conteúdos ou experimentos de Física? 

a) sim, já abordei estes conteúdos. 

b) sim, já abordei somente conteúdos teóricos. 

c) não, nunca apliquei conteúdos de Física apesar de o currículo indicar sua aplicação. 

d) não, nunca apliquei conteúdos de Física, pois não são indicados pelo currículo escolar nas 

séries em que atuo. 
 

13. Você acredita que o conceito de energia deveria ser trabalhado com os estudantes a partir 

de qual ano/idade? 

a) no primeiro ou segundo ano do Ensino Fundamental/6 a 9 anos de idade 

b) no terceiro ou quarto ano do Ensino Fundamental/8 a 10 anos de idade 

c) no quinto ou sexto ano do Ensino Fundamental/10 a 12 anos de idade 

d) no sétimo ou oitavo ano do Ensino Fundamental/12 a 14 anos de idade 

e) no nono ano do Ensino Fundamental/14 a 15 anos de idade 

f) apenas no Ensino Médio/15 a 18 anos de idade 

g) não acho que o conteúdo deva ser ensinado no ensino básico 
 

 

14. Considerando tudo o que você sabe sobre o conceito de energia, você acredita que 

aprendeu mais com explicações teóricas de pessoas, livros e similares ou através da prática 

cotidiana e vivência? (Marque na barra sua tendência para um dos lados) 

Explicações e 

teoria 

 

Prática cotidiana 

e vivência 
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APÊNDICE C: QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE POTENCIAIS NOVAS 

CONCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

ATIVIDADES DE FÍSICA BASEADAS NO 

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO: 

Estratégias didáticas interdisciplinares para o 

ensino de energia e suas modificações 

 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 
QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1. Sobre o processo de aprendizado do conceito de energia, você acredita que as experiências 

apresentadas auxiliaram na forma como você compreende o tema? (Marque na barra o 

quanto você acredita que sim) 

Não ajudaram na 

compreensão 

 

Ajudaram muito 

na compreensão 
 

 

 
 

2. Defina o que você significa Energia para você. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3  Elenque 10 palavras encadeadas que lhe vem à mente quando você pensa em “Energia”  

 

 
 

             (1ª palavra)          (2ª palavra)               (3ª palavra)                      (4ª palavra)                 (5ª palavra) 
 

 

 
 

             (6ª palavra)          (7ª palavra)               (8ª palavra)                      (9ª palavra)                (10ª palavra) 

 

4. Ficou clara a evolução do conceito de Energia e suas manifestações na Sequência de Ensino 

Investigativo (SEI) trabalhada?  □ Sim       □ Não Comente sobre os pontos positivos e 

negativos da proposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. A evolução do conceito de Energia foi compreendida através a história contada nesta SEI?      

□ Sim  □ Não 

5.1. O que poderia melhorar?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Você acredita que o professor que aplicou os experimentos demonstrou empatia na 

aplicação das atividades com a turma? 

a) Sim, a todo o tempo 

b) Sim, na maioria das vezes 

c) Sim, com um grupo específico 

d) Sim, apenas em algumas atividades/experiências 

e) Algumas vezes/raramente 

f) Não houve percepção de empatia na transmissão dos conteúdos 

 

7. Qual das atividades você mais gostou? 

a) Termoscópio b) Barquinho c) Circuitos d) Motor de corrente contínua e) Lâmpadas f) NDA 
 

 

8. Qual das atividades você acredita que mais lhe facilitou compreender o conceito de 

energia? 

a) Termoscópio b) Barquinho c) Circuitos d) Motor de corrente contínua e) Lâmpadas f) NDA 
 

 

9. Qual das atividades você gostaria de aplicar com sua turma? 

a) Termoscópio b) Barquinho c) Circuitos d) Motor de corrente contínua e) Lâmpadas f) NDA 
 

 

10. Você acredita que o conceito de energia deveria ser trabalhado com os estudantes a partir 

de qual escolaridade/idade? 

a) no primeiro ou segundo ano do Ensino Fundamental/6 a 9 anos de idade 

b) no terceiro ou quarto ano do Ensino Fundamental/8 a 10 anos de idade 

c) no quinto ou sexto ano do Ensino Fundamental/10 a 12 anos de idade 

d) no sétimo ou oitavo ano do Ensino Fundamental/12 a 14 anos de idade 

e) no nono ano do Ensino Fundamental/14 a 15 anos de idade 

f) apenas no Ensino Médio/15 a 18 anos de idade 

g) não acho que o conteúdo deva ser ensinado no ensino básico 

 

11. Você se sente seguro em trazer para as suas aulas de Ciências quaisquer conteúdos ou 

experimentos de Física? 

a) sim, totalmente seguro em trazer quaisquer conteúdos. 

b) sim, totalmente seguro em trazer conteúdos teóricos (mas não práticos). 

c) sim, totalmente seguro em trazer conteúdos práticos (mas não teóricos). 

d) sim, mas preciso de materiais de apoio (p. ex. o livro didático) ou roteiros de atividades. 

e) não, mas me aventuro em aplicar mesmo assim. 

f) não, e opto por não trazer estes elementos para minhas aulas de Ciências. 

g) não, pois nunca tive contato com a disciplina de Física na minha formação. 

h) não, pois não encontro preciso de materiais de apoio (p. ex. o livro didático) ou roteiros de 

atividades para auxílio do professor. 
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12. Em sua opinião, a Sequência de Ensino Investigativo (SEI) apresentada é capaz de 

promover uma discussão acerca do conceito de energia e suas manifestações, no Ensino 

Fundamental? 

a) sim, apenas se apresentada nas aulas de ciências. 

b) sim, pode ser trabalhada de forma interdisciplinar por qualquer disciplina, se for 

apresentada junto ao professor de ciências. 

c) sim, pode ser trabalhada de forma interdisciplinar por qualquer disciplina. 

d) sim, mas precisa de ajustes e/ou transposições para adequar-se ao público alvo. 

e) não, pois apresenta muitos elementos distantes da realidade dos estudantes. 

f) não, pois apresenta muitos processos trabalhosos para o professor, sem garantias de 

resposta dos estudantes. 

g) não, pois atividade não é compatível com nenhum conteúdo do currículo escolar do Ensino 

Fundamental. 

h) não, pois precisam ser repensadas as atividades desenvolvidas se a aplicação no Ensino 

Fundamental é pretendida. 

 

13. Você acredita que Sequência de Ensino Investigativo (SEI) apresentada poderia ser 

trabalhada com os estudantes a partir de qual escolaridade/idade? 

a) no primeiro ou segundo ano do Ensino Fundamental/6 a 9 anos de idade 

b) no terceiro ou quarto ano do Ensino Fundamental/8 a 10 anos de idade 

c) no quinto ou sexto ano do Ensino Fundamental/10 a 12 anos de idade 

d) no sétimo ou oitavo ano do Ensino Fundamental/12 a 14 anos de idade 

e) no nono ano do Ensino Fundamental/14 a 15 anos de idade 

f) apenas no Ensino Médio/15 a 18 anos de idade 

g) não acho que o conteúdo deva ser ensinado no ensino básico 

 

14. Como você avalia a proposta apresentada e qual o sentimento que você guarda ao final 

desta atividade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D: MOLDE DA BASE DO BARQUINHO POP POP 
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APÊNDICE E: MODELO DO SUPORTE PARA MONTAGEM E AQUECEDOR DE 

ÁGUA DO BARQUINHO POP POP 
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APÊNDICE F: DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E INFRAESTRUTURA – IFRJ 

MESQUITA 
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