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RESUMO 
 

 
O tema delimitado para este estudo foi o ensino da Física nas séries iniciais do 
ensino fundamental. O objetivo geral foi analisar qual a transposição didática 
adequada ao professor para o ensino de Física na terceira série do Ensino 
Fundamental, questão distribuída em dois caminhos de pesquisa: discutir sobre a 
questão do ensino e aprendizagem da Física no currículo brasileiro e apresentar, em 
sala de aula, para a terceira série do ensino fundamental, uma experiência prática 
sobre a energia elétrica e suas aplicações. A prática pedagógica do professor a deve 
estar plenamente relacionada com suas crenças acerca da natureza da Física e do 
fazer científico, bem como com suas concepções sobre ensino e aprendizagem, que 
estão diretamente ligadas às suas experiências como aluno e como professor. A 
relevância deste estudo fixou-se nessa perspectiva de que o professor possa 
construir uma identidade profissional, coerente com as exigências atuais em torno do 
ensino de Ciências, mais especificamente, conceitos físicos. Como metodologia da 
pesquisa foram adotadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. 
Participaram das atividades práticas 61 alunos da 3ª série do Ensino Fundamental 
da Escola Municipal Jardim das Graças de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Educação Especial, localizada em Colombo-PR., no período de 28 de fevereiro a 4 
de abril de 2008. Foram utilizadas atividades inerentes ao terma delimitado, 
enfatizando o processo, aquilo que está ocorrendo e o seu significado e o 
desenvolvimento das atividades práticas a fim de promover o ensino-aprendizagem 
da Física com abordagem construtivista. As atividades realizadas tiveram como 
objetivo a observação direta de evidências dos fenômenos físicos estudados e a 
manipulação e experimentação de idéias, hipóteses e a possibilidade de 
expressarem, tanto por escrito como oralmente, sobre o que foi estudado. O 
planejamento dos encontros ofereceu aos alunos tanto a oportunidade de um 
trabalho prático no qual aplicassem os conhecimentos recebidos como a 
oportunidade de um trabalho coletivo de aprendizagem da Física. Encerrando as 
atividades, a visita ao Parque de Ciências Freire Maia (PCFM) transcendeu as 
expectativas além de mostrar que mesmo com poucos recursos e uma miscigenação 
econômico-social é possível criar expectativas e motivar os alunos das séries iniciais 
do Ensino Fundamental a se interessarem pelo estudo da Física. As idéias e os 
conhecimentos trazidos pelos alunos quando chegam à escola têm importante papel 
no processo de aprendizagem da Física, só ajudam se o professor criar 
oportunidades para ela pensar e se manifestar. O envolvimento ativo dos alunos 
proporciona a ampliação e a modificação daquilo que eles já sabem e permite que 
eles incorporem valores éticos com relação à Física. A idéia de ensinar física aos 
alunos da terceira série do ensino fundamental permitiu entender que ensinar Física 
favorece tanto à construção do conteúdo conceitual como à construção de 
habilidades e qualidades que só podem ser alcançadas com uma orientação 
adequada e consciente. Essa observação possibilita pensar, para o futuro, sobre a 
perspectiva do ensino da Física como disciplina independente do ensino das demais 
ciências. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As crianças, quando estão brincando, gostam de aprender e compreender 

o mundo ao seu redor. Este interesse é demonstrado nas perguntas que fazem 

sobre esse mundo, desde o funcionamento das coisas observadas até a busca 

do entendimento do porquê dessas coisas. Daí a importância de orientá-la na 

busca de explicações adequadas aos fatos desse mundo físico em que vivem, 

estimulando o prazer das descobertas ao estabelecer suas próprias relações 

com o mundo e definir seus próprios caminhos na construção de um 

conhecimento que amplie seus limites explicativos. 

O tema delimitado para este estudo é o ensino da Física nas séries iniciais 

do ensino fundamental, mais precisamente, para a terceira série do ensino 

fundamental e o problema para o qual se busca a solução refere à contribuição 

da Física para o ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino Fundamental  

frente às novas necessidades sociais e tecnológicas. 

Em vista disso, o objetivo geral é analisar qual a transposição didática 

adequada ao professor para o ensino de Física na terceira série do Ensino 

Fundamental. Distribui-se esta questão em dois caminhos de pesquisa assim 

definidos: discutir sobre a questão do ensino e aprendizagem da Física no 

currículo brasileiro e apresentar uma experiência prática, em sala de aula, para 

a terceira série do ensino fundamental, sobre a energia elétrica e suas 

aplicações. 

Esse contexto tem implicado em uma preocupação com a formação dos 

professores para as séries iniciais a fim de que possam estar preparados, 

conceitual, metodológica e atitudinalmente para, além de conhecerem o 

conteúdo que irão ensinar, serem capazes de preparar e dirigir atividades 

significativas sobre energia elétrica para seus alunos da terceira série do ensino 

fundamental .  

É importante considerar que a prática pedagógica do professor a deve 

estar plenamente relacionada com suas crenças acerca da natureza da Física e 

do fazer científico, bem como com suas concepções sobre o ensino e a 
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aprendizagem. Estas, por sua vez, estão diretamente ligadas às suas 

experiências como aluno e como professor.  

Na verdade, as concepções positivistas1 e tradicionais relativas à Ciência, 

contexto no qual está incluído a Física, e ao seu ensino, é o fato condicionante 

da prática desses professores estar centrada em um conteúdo pretensamente 

verdadeiro e desvinculado da realidade dos alunos. Essa postura docente, 

firmada pelo tempo e resistente a mudanças, contribui muito pouco ou quase 

nada para a formação de cidadãos críticos e conscientes exigidos pela 

sociedade contemporânea.  

A relevância deste estudo fixa-se nessa perspectiva de que o professor 

possa construir uma identidade profissional, a partir do significado que confere à 

atividade docente no seu cotidiano enquanto ator e autor, que lhe garanta uma 

ação docente eficaz, coerente com as exigências atuais em torno do ensino de 

Ciências, mais especificamente, conceitos físicos.  

Como metodologia da pesquisa são adotadas a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo, na busca de propostas práticas para serem aplicadas a 

médio e longo prazo. 

O estudo está assim estruturado: depois da introdução, com os objetivos, 

justificativa e metodologia, no capítulo dois discute-se a questão do ensino e 

aprendizagem de física no currículo brasileiro; no capítulo três, faz-se 

considerações sobre o ensino da física, com reflexões e conceitos em energia 

elétrica; no capítulo quatro, apresenta-se uma proposta prática sobre energia 

elétrica e suas aplicações, em que se faz a descrição da proposta, a descrição 

das atividades práticas a atuação no ensino da física, encerrando com as 

considerações finais, referências e anexos. 

 

 

 

                                    
1
 Auguste Comte elaborou a doutrina positivista, que consiste, em síntese, na negação da filosofia, 
tendo como concepções: o homem é superior à mulher e esta deverá ocupar sempre uma posição 
subordinada na sociedade; a raça branca é superior às raças de cor e só a raça branca progride na 
direção da sociedade positiva; entre os indivíduos de uma mesma sociedade existem profundas 
desigualdades naturais e só um pequeno número de indivíduos (a escol), é capaz de ascender à 
vida intelectual; dentro da ordem social existe um poder temporal (subordina os que devem 
obedecer) e um poder espiritual (os subordinados devem aceitar sua posição e a amar os que 
comandam). Nota do autor. 
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2 A QUESTÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM DA FÍSICA NO CURRÍCULO 

BRASILEIRO 

 

 

Segundo MOREIRA (2000, p. 92), a questão da aprendizagem no ensino 

de Física emergiu com mais força na década de 1970, logo depois do período 

dos projetos curriculares para o Ensino que envolviam diretamente ou 

indiretamente o ensino da disciplina, período aceito como paradigma dos 

projetos.  Acredita este autor que o motivo da efêmera passagem deste 

paradigma foi a falta de uma concepção de aprendizagem destes projetos. Ele 

explica: os legisladores educacionais autores da idéia foram muito claros em 

dizer como se deveria ensinar a Física, mas quase nada, ou nada, disseram 

sobre como aprender Física.  A questão da aprendizagem da Física consolidou-

se na década de 1980 com as investigações sobre concepções espontâneas, e 

hoje, se encontra em pleno vigor com um grande número de trabalhos e 

pesquisas bastante diversificadas: concepções espontâneas, mudanças 

conceituais, resolução de problemas, representações mentais dos alunos, 

formação inicial e permanente de professores, entre outras decisões. 

Hoje observa-se um grande avanço na pesquisa acadêmica sobre o ensino 

da Física no Brasil no que diz respeito à compreensão dos problemas relativos 

ao seu ensino e quanto à existência de um sistema de divulgação mais efetivo, 

compreendendo periódicos, eventos, congresso, simpósios, seminários, 

dissertações, teses, cursos de especialização e pós-graduação, entre outros. 

Apesar disso, ainda há pouca aplicação desses resultados em sala de aula, pois 

mesmo com a crescente produção da pesquisa no ensino da Física (embora 

incluída no contexto das Ciências Naturais) e da ampliação do número de 

experiências que incorporam os resultados das pesquisas do campo 

educacional, esses resultados ainda encontram sérias resistências à sua 

aplicação na prática pedagógica. Ou seja, a prática concreta dos professores na 

área ainda é marcada por perspectivas tradicionais de ensino e aprendizagem, 

seja por condicionamentos políticos e econômicos, seja por problemas a própria 

formação do professor de Física, ou de Ciências. (MARANDINO, 2003, p. 169). 
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No entanto, há que se considerar que, "para o espírito científico, todo 

conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta não pode haver 

conhecimento científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído". 

(BACHELARD, 1996, p. 18). 

Contudo, é preciso levar em consideração os estudos de Piaget e Garcia, 

realizados na década de 1980, nos quais os estudiosos mostram que "as 

crianças constroem de maneira espontânea conceitos sobre o mundo que as 

cercam e que esses conceitos, em muitos casos, chegam naturalmente a um 

estágio pré-científico com uma certa coerência interna.‖ (CARVALHO, 1998, 

p.14). 

Por isso é interessante pensar sobre o ensino de Física desde as séries 

iniciais na intenção de oferecer respostas às perguntas que proporcionem 

situações problemáticas interessantes buscando os possíveis conteúdos dentro 

do próprio mundo físico da criança, onde ela vive e brinca, que possam ser 

trabalhados efetivamente e que possibilitem a construção de conhecimentos 

adequados, 

As crianças devem ser vistas como pessoas cidadãs (não futuras pessoas 

cidadãs) e como tal participam dessa sociedade altamente desenvolvida 

científica e tecnologicamente onde aprendem a conviver desde muito cedo com 

as ciências e a tecnologia. Assim, desde muito cedo são estimuladas à busca 

de mais conhecimento sobre suas atividades. Em vista disto, a educação 

científica tem um importante papel no desenvolvimento infantil, com as crianças 

sendo transformadas em pessoas que poderão agir de forma mais consciente, 

crítica e responsável, se tiverem oportunidades para a construção e 

reconstrução deste conhecimento. (FUMAGALLI, 1998, p.1). 

As atuais exigências com relação ao ensino de Ciências, particularmente o 

ensino de Física, têm desencadeado propostas que defendem a iniciação nos 

estudos de conceitos científicos desde muito cedo. Essa linha de pensamento 

implica em uma maior preocupação com a formação dos professores das séries 

iniciais para o ensino da Física, de modo que possam estar plenamente 

preparados para conhecerem sobre o conteúdo a ser ensinado e poderem 

preparar e dirigir atividades significativas para seus alunos. (OSTERMAN e 

MOREIRA,1990, p.172; GONÇALVES, 1997, p.79; PAIXÃO e CACHAPUZ, 

1999, p.69). 
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Diferentes estudiosos como MELLADO (1996, p,293) e PORLÁN et al. 

(1997, p.169), têm chamado a atenção para a necessidade de serem levados 

em conta os saberes da docência. Para esses autores, a prática pedagógica do 

professor está relacionada com suas crenças acerca da natureza da Ciência e 

do fazer científico, bem como com suas concepções sobre o ensino e a 

aprendizagem. Tais concepções, por sua vez, ligam-se diretamente às suas 

experiências como alunos e como professores. Suas concepções positivistas e 

tradicionais no que concerne à Ciência em geral e à Física em particular, podem 

ser entendidas como a causa pela qual sua prática permaneça centrada em um 

conteúdo aceito como verdadeiro, mas desvinculado da realidade dos alunos. É 

essa postura que vai se calcificando com o tempo e conseqüentemente, se 

torna cada vez mais resistente a mudanças. Esse posicionamento em nada 

contribui para a formação do cidadão crítico e consciente que a atualidade 

exige.  

MELLADO (1996, p.291) assinala que a transferência de concepções dos 

professores para suas salas de aula não é imediata. Outros fatores influenciam 

a prática pedagógica, tais como: conjunto de valores, crenças, sentimentos, 

pensamentos, conhecimentos e ações, formado durante suas experiências 

como estudantes. 

Também THOMAZ et al. (1996, p.316) entendem que o ensino de Física 

que os professores tiveram durante os anos de sua escolarização os levam à 

prática de um ensino com características de transmissão cultural, contradizendo 

as estratégias inovadoras baseadas nas idéias construtivistas de aprendizagem, 

assim, eles tendem a reproduzir o ensino que receberam de seus professores, 

daí a importância de se construir conhecimentos que atendam às reais 

necessidades dos professores em sua prática em sala de aula. Portanto, o 

professor somente saberá ensinar se souber fazer.  

Por isso, acreditam PORLÁN et al. (1997, p.156), se faz necessário um 

novo conhecimento profissional para os professores, que deve ser baseado em 

uma investigação crítica e rigorosa que dê suporte a planos de ação com visões 

menos estereotipadas dos processos de ensino e aprendizagem além da 

experimentação fundamentada em teorias que promovam mudanças 

progressivas e graduais. Contudo, para essas mudanças alcançarem bons 

resultados é necessário que o professor possa ter, além de observar a realidade 
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e as especificidades de sua prática pedagógica, mecanismos de apoio capazes 

de superar os desafios dessa nova condição. 

É dessa perspectiva que se espera que o professor possa construir uma 

identidade profissional que lhe garanta uma ação docente eficaz, coerente com 

as exigências atuais em torno do ensino de Física. Essa identidade profissional 

se constrói a partir do significado que cada professor, enquanto ator e autor, 

confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de sua 

visão de mundo, de sua história de vida, por exemplo.  

Segundo PIMENTA (1999, p.19), o caráter dinâmico da profissão de 

professor configura-se a partir das constantes transformações que é obrigada a 

sofrer tendo em vista a importância de se atender às novas demandas da 

sociedade. Assim, deve-se buscar definir quais características da docência 

devem permanecer como práticas consagradas, quais devem deixar de existir 

por se mostrarem ultrapassadas e quais são as que devem ser modificadas, 

adquirindo novas características, ajustando-se às exigências atuais. Nesse 

sentido, uma identidade profissional se constrói a partir da significação social da 

profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão 

das tradições, mas também da reafirmação de práticas que tradicionalmente 

permanecem significativas. 

Segundo a concepção de SCHÖN (1990, p.34), NÓVOA (1992, p.30) e 

ZEICHENER (1993, p.67), esses saberes constituídos ao longo da história de 

cada professor vão cristalizando práticas que não passam pelo crivo da 

reflexão, daí a necessidade da formação do professor reflexivo. 

Conseqüentemente, entende-se que devem ser criadas condições para o ensino 

da Física de modo a oferecer a todas as crianças (no caso deste estudo, para 

as crianças da terceira série do ensino fundamental) situações que possibilitem 

o conhecimento da Física e o desenvolvimento intelectual e afetivo, em um 

currículo que permita a exploração dos materiais, fatos e fenômenos à sua volta, 

o teste das idéias, observadas e registradas propriedades que conduzam à 

reflexão sobre os resultados alcançados e estimulem o diálogo de modo a 

ampliar cada vez mais a compreensão dos fenômenos naturais (ou não) que 

encontram ao seu redor.  

Para KINCHELOE (1997, p.200), 
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a educação do professor orientada para a pesquisa enfatiza o cultivo 
de habilidades de investigação sobre ensinar e os contextos 
multidimensionais que o preocupam. As habilidades técnicas de ensino 
não são consideradas importantes desta perspectiva, mas meios para 
fins mais amplos. Os defensores da educação do professor orientada 
para a pesquisa, assim, valorizam questões de propósitos. A pesquisa 
crítica deve ser vista como uma característica necessária na tentativa 
de atingir tais objetivos. (...) a formação do professor torna-se uma 
tentativa de produzir profissionais com habilidades de ensino para 
ensinar, com habilidades de pesquisa para analisar o que eles estão 
fazendo com os alunos, com as escolas e com a sociedade. 

 

Pode-se entender que as transformações no campo educacional devem ser 

construídas partindo das mudanças nas práticas de todos os professores e 

todas as escolas, pressupondo um investimento concreto nas experiências 

inovadoras que já se fazem presentes neste campo. Segundo NÓVOA (1992, 

p.30), "a falta de incentivo à iniciativas dessa ordem pode desencadear 

fenômenos de resistência pessoal e institucional e conduzir à passividade dos 

sujeitos da educação".  O autor refere, ainda, que esse posicionamento mostra 

a importância e a necessidade de estimular propostas de formação-ação locais 

vinculadas às questões colocadas quanto ao ensino da Física nas séries iniciais 

do ensino fundamental e percebidas no cotidiano da escola e da região na qual 

esta está localizada.  

Realmente, como assegura ZEICHNER (1992, p.67), a proposta de 

formação de professores aqui pensada coloca como eixo a reflexão das práticas 

pedagógicas no ensino das Ciências e, em particular, da Física, procurando 

retirar dessa reflexão os referenciais teóricos ou, como denomina o mesmo 

autor, as teorias práticas, isto é, "aquelas que surgem quando o professor pensa 

sobre a prática que está desenvolvendo, reflete sobre ela, e faz a teorização ou 

cria saberes". Ainda ZEICHNER (1992, p. 68), 

 

são essas teorias práticas que possibilitarão ao professor perceber em 
que condições sociais se dá o seu trabalho, levando-o a interferir nesse 
processo, para que de forma autônoma e consciente, possa estar 
modificando-os, conseqüentemente, modificando o seu fazer.  

 

Essas atividades que devem estimular o conhecimento da Física de modo 

significativo, interessante e prazeroso, na formação do espírito científico e 

podem ser levadas a termo na prática pedagógica diária, em sala de aula.  
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3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DA FÍSICA 

 

3.1 REFLEXÕES 

 

VÁZQUEZ, citado por FUMAGALLI (1998, p. 17), considera que as 

crianças exigem um conhecimento das ciências naturais, por que observam a 

imensa quantidade de fenômenos naturais que ocorrem no mundo em que 

vivem, para os quais elas procuram uma explicação, como a água, a luz, o 

computador, entre outras questões. 

Se essas crianças tiverem acesso às ciências desde as séries iniciais, o 

seu ensino é um convite à criança para 

 

pensar, teorizar, elaborar, provar, experimentar, comprovar e discutir 
hipóteses, enfim, como uma forma que permita ao jovem estudante 
satisfazer sua curiosidade satisfatória e aguçadamente, e é de grande 
importância porque, ao mesmo tempo, lhe permite reconhecer-se como 
um agente ativo da construção de seus conhecimentos. (BARBOSA 
LIMA e CARVALHO, 2004, p.316). 

 

Se muitos pesquisadores da área do ensino de Ciências, entre eles Harlan 

e Rivkin, Weissmann, Carvalho et al., Charpak, Driver et al.; Gonçalves; Kamii e 

Devries, entre outros, já apontam que o seu ensino deve iniciar-se nas primeiras 

séries do Ensino Fundamental, permite-se considerar que o ensino da Física 

poderia ser destacado deste contexto e ministrado independentemente. (SILVA, 

2006, p.36). 

FUMAGALLi (1998, p.20) relata que, "dentro do marco das suas estruturas 

de pensamento, as crianças podem adquirir conhecimentos amplos e profundos 

sobre o mundo que as cerca". Assim, a idéia é procurar fazer com que os alunos 

da terceira série do ensino fundamental aprendam a construir esquemas de 

conhecimento que lhes permitam adquirir uma visão própria do mundo que 

possa suprir os limites do seu conhecimento cotidiano, aproximando-os do 

conhecimento elaborado na comunidade científica. 

PIAGET e GARCIA (1987, p.26) apontam para a importância de atividades 

de conhecimento físico para o desenvolvimento da inteligência quando referem 

que a criança pode, com certeza, interessar-se pela classificação das coisas 
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pelo prazer de classificar e de ordenar essas, quando a ocasião se apresenta. 

Isso ocorre quando existem acontecimentos ou fenômenos capazes de explicar 

essa classificação ou ordenação ou ainda, objetivos para atingir em uma 

situação na qual as operações exercitem o funcionamento da inteligência, mais 

estimulado e desenvolvido na medida em que esses problemas apresentados 

pela realidade se mostrem mais variados e mais interessantes.  

Também VYGOTSKY (1998, p. 90) discute o desenvolvimento de conceitos 

científicos durante a infância, levando em conta que 

 

ao se ensinar uma criança a escrever aos quatro ou cinco anos, a 
resposta será uma escrita com o uso abundante e imaginativo de letras 
que jamais se repetirá quando ela tiver mais idade. Tal conceito pode 
se aplicar, também, ao desenvolvimento de conceitos científicos que a 
aprendizagem escolar lhes apresente.  

 

Por isso é essencial compreender a relação existente entre a dimensão 

afetiva e a cognitiva e, principalmente, a relação entre os processos 

psicológicos tipicamente humanos e seus cenários culturais, históricos e 

institucionais. 

Se as crianças constroem espontaneamente conceitos sobre o mundo, e 

esses conceitos podem, muitas vezes, chegar naturalmente a um estágio pré-

científico com alguma coerência interna, torna-se evidente a necessidade de 

repensar o ensino da Física desde as séries iniciais, de modo que possa 

favorecer aos questionamentos que proporcionem situações problemáticas 

interessantes e possibilitem a construção de conhecimentos adequados. Cabe, 

portanto, buscar os conteúdos dentro do mundo físico em que a criança vive e 

brinca, que possam ser trabalhados nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental, permitindo que novos conhecimentos possam ser adquiridos 

(CARVALHO et al., 1998, p. 14).  

SILVA (2006, p.13) chama a atenção para o mundo atual onde predomina 

o conhecimento. As descobertas científicas e tecnológicas exigem cidadãos 

cada vez mais bem formados, no sentido de que possam e saibam aplicar suas 

habilidades de raciocínio investigativo e pensamento crítico bem como a 

capacidade de tomar decisões e resolver problemas, com criatividade, podendo 

então exercer sua cidadania conscientemente, valorizando o conhecimento e o 
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seu desenvolvimento como pessoas para conquistar melhores condições de 

vida para si próprios, sua família e sua comunidade.  

Por isso, 

 
 
 
na defesa do ensino de Física nas séries iniciais devem ser criadas 
condições para uma educação em Ciências, que ofereça, a todas as 
crianças, situações problemáticas que possibilitem o conhecimento 
físico e o desenvolvimento intelectual e afetivo, atividades em que 
possam explorar os materiais, fatos e fenômenos à sua volta, testar 
idéias, observar e registrar propriedades, pensar e refletir a partir dos 
resultados alcançados, discutir com seus pares, havendo somente a 
posteriori uma conceituação que lhes permitisse ampliar a 
compreensão dos fenômenos que encontram ao seu redor, ou seja, 
uma nova cultura experimental. Essas atividades devem desenvolver o 
conhecimento científico de modo significativo, interessante e 
prazeroso. (SILVA, 2006, p.13). 

 

Entende-se, portanto, que nessa necessidade de repensar o ensino da 

Física está incluída a formação dos professores de Ciências para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental e a escolha de conteúdos direcionados à 

disciplina. O que se observa, na realidade, é que 

 
a maioria dos professores recém-formados procura se espelhar em 
referências anteriores de professores presentes em sua vida escolar, 
para construir seu perfil docente, limitando muito sua atuação em sala 
de aula. (SILVA, 2006, p.14). 

 

Devido a essa constatação torna-se necessário proporcionar uma formação 

inicial e continuada adequada para favorecer uma educação científica ao 

profissional da educação, neste caso o professor das séries iniciais, para que 

ele possa desenvolver adequadamente os conteúdos conceituais, 

procedimentais, atitudes e valores, e também como estes são aprendidos pelas 

crianças. Por isso, além de um profundo conhecimento da matéria, o professor 

também precisa apropriar-se de uma concepção de ensino-aprendizagem de 

Ciências como construção de conhecimentos tanto pelo aluno como pelo próprio 

professor (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2003, p.44). 

Estudo de PENA (2004, p.295) mostra, por um lado, que o ensino de Física 

avançou na identificação dos inúmeros problemas que interferem em seu ensino 

e na apresentação de propostas de intervenção e subsídios para a ação 

pedagógica do professor em sala de aula visando à formulação de uma 

metodologia capaz de superar esses problemas. Por outro lado, pouco 
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aproveitou no que diz respeito à aplicação dos resultados desses avanços em 

sala de aula.  Assim, é preciso identificar os resultados desse avanço que vêm 

sendo aplicados em sala de aula bem como o que favorece e o que dificulta na 

identificação desses problemas. 

PAIXÃO e CACHAPUZ (1999, p.77) afirmam o papel inquestionável dos 

modelos teóricos na construção do conhecimento, mas que tudo depende de 

qual nível se pretende trabalhar. Como sucede em outras disciplinas também no 

ensino da Física se pode construir e usar modelos, mesmo que essencialmente 

descritivos e eventualmente aplicáveis no campo de estudo, mas que permitem 

compreender o conteúdo oferecido em sala de aula. 

Para tanto, sé indispensável rever os conceitos relacionados à energia e à 

eletricidade. 

 

3.2 CONCEITOS EM ENERGIA E EM ELETRICIDADE 

 

Um programa destinado ao ensino da Física para as séries iniciais do 

ensino fundamental envolve o uso de material didático específico e treinamento 

de professores, visando-se a disseminação, de forma multidisciplinar, dos 

conceitos ligados à eletricidade e à energia e ao seu uso. Contudo, tem se 

observado um quadro de displicência envolvendo o ensino da Física no contexto 

da disciplina de Ciência para as séries iniciais, inclusive com o uso incorreto das 

grandezas físicas pelas crianças. É importante ressaltar a seriedade do 

problema, tanto pelo caráter estratégico ao desenvolvimento da criança como 

cidadão participante, como pela inocuidade com que os programas educacionais 

têm afetado a sociedade. 

 Para reverter esse quadro educacional a proposta é chegar às crianças 

com o ensino específico da Física de modo que o conhecimento aprendido na 

escola permita aos alunos levar para os seus familiares os conceitos e as 

questões que envolvem a energia e a eletricidade de uma forma aplicada e 

cotidiana. Espera-se que com uma exposição didática sobre energia elétrica, os 

alunos tenham uma visão mais completa e crítica do problema e possam, em 

um futuro próximo, se transformarem nos elementos catalisadores para uma 

maior conscientização e participação da sociedade no que se relaciona com o 

uso racional da energia e da eletricidade. 
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Em suma, como em todo processo educacional, espera-se que o resumo 

dos conceitos inerentes à energia elétrica, tendo como referencial bibliográfico o 

livro de Antonio Máximo, Curso de Física, contribuam para tornar informações 

em conhecimento prático para uma efetiva mudança da prática social. Na 

seqüência, alguns conceitos básicos no estudo de energia elétrica. 

Energia: capacidade de um sistema de realizar trabalho. 

Eletricidade: é a energia na forma elétrica. É uma das formas de energia 

existentes na natureza. Outras formas conhecidas são: química, mecânica, 

térmica, luminosa, eólica, sonora e nuclear, para citar as principais. Um aspecto 

fundamental a ser observado é que toda forma de energia é expressão de uma 

diferença, um desequilíbrio. Assim, por exemplo, a energia gravitacional 

terrestre advém de uma diferença de alturas; a energia térmica advém de uma 

diferença de temperaturas; a energia eólica provém de um desequilíbrio de 

pressões, e assim por diante. Nesse sentido, a diferença associada à energia 

elétrica é uma diferença de cargas elétricas, logo, sempre que existir um 

desequilíbrio entre cargas, haverá uma energia potencial na forma elétrica. Esse 

desequilíbrio pode ser criado, por exemplo, pelo atrito entre partículas de água, 

gelo e poeira causado pelos ventos nas nuvens, dando origem aos raios, sendo 

essa, sem dúvida, a primeira manifestação natural de eletricidade conhecida 

pelo ser humano. 

Corrente elétrica: resultado da aplicação de uma tensão entre dois pontos, 

continuamente ou durante um certo tempo. Tem como unidade o ampére (A). 

Corrente contínua: é constante com o tempo. Por exemplo: pilhas, 

acumuladores,circuitos eletrônicos e outros.  

Corrente alternada: varia com o tempo, geralmente de forma senoidal, 

repetindo 60 ciclos/s ou 60 Hz. Por exemplo: motores, geradores, 

transformadores, retificadores, instalações elétricas industriais e prediais.  

Potência: trabalho realizado em um determinado tempo, tendo por unidade 

o watt (W). por exemplo: uma potência de 500 W significa que foi realizado um 

trabalho de 500 joules em 1 segundo. O joule (J) é a unidade de energia. 

Potência de 1 watt: desenvolvida quando se realiza o trabalho de um joule, 

em cada segundo, contínua e uniformemente.  
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Por exemplo: uma lâmpada fluorescente de 40 W tem um reator em série. 

Se o reator for de baixa qualidade seu fator de potência pode ser muito baixo, 

até da ordem de 0,5. Nessas condições a corrente seria: 

I = P / V cos  = 40 / 127.0,5 = 0,63 A 

 Neste caso, a corrente dobrou em função do fator de potência.  

Outro exemplo está no cálculo do custo de energia elétrica: a conta de 

energia elétrica é dada em kWh.  Se a conta de energia de uma residência de 

classe média, registrou um consumo de 372 kWh e incluindo impostos, um custo 

de R$ 110,70, tem-se que 1 kWh custa R$ 0,297/kWh. Nessa casa moram 6 

pessoas que levam no banho, 10 minutos cada, isto é, 60 minutos ou 1 hora por 

dia. O chuveiro elétrico da casa tem uma potência de 5400 W. Assim, o 

consumo de energia diário será de 5400 Wh ou 5,4 kWh, e o custo diário será 

de 5,4 x 0,297 , isto é R$ 1,60 / dia. Considerando um mês de 30 dias: R$ 

48,10/mês. Observa-se que 43% da conta de energia é devido ao uso do 

chuveiro elétrico.  

Gerador de corrente alternada simples: constituído de um imã fixo e de 

uma espira colocada no meio do imã. A alimentação da lâmpada é realizada 

através das escovas que estão em contato com os anéis ligados na extremidade 

da espira. Ao girar a espira, há variação de fluxo magnético induzindo uma 

corrente, que percorre as escovas para alimentar o circuito e portanto acender a 

lâmpada. Esta corrente é alternada e o gerador é denominado gerador de 

corrente alternada. 

Corrente (I): é o fluxo de elétrons, produzido pelo deslocamento de elétrons 

através de uma ddp em um condutor. A unidade fundamental de corrente é o 

ampére (A). 1 A é o deslocamento de 1 C através de um ponto qualquer de um 

condutor durante 1 s: I=Q/t  

Corrente contínua (CC): passa através de um condutor ou de um circuito 

em um só sentido, devido ao fato de suas fontes de tensão (pilhas, baterias,...) 

manterem a mesma polaridade de tensão de saída. 

Corrente Alternada: uma fonte de tensão alternada alterna a polaridade 

constantemente com o tempo, conseqüentemente, a corrente alternada também 

muda de sentido periodicamente. A linha de tensão usada na maioria das 

residências é de tensão alternada. 
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4 APRESENTANDO UMA PROPOSTA PRÁTICA SOBRE A ENERGIA 
ELÉTRICA E SUAS APLICAÇÕES 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

Para chegar a uma resposta concreta na busca do objetivo proposto para a 

realização do projeto, serão utilizados todos os recursos que estimulem a 

reflexão e a conscientização dos estudantes, com aulas, práticas e teóricas, 

sobre energia elétrica e suas aplicações práticas. 

O desenvolvimento e a especialização das culturas humanas, ao longo dos 

tempos, ocorreram em conjunto com o desenvolvimento tecnológico. Contudo, 

sendo esse desenvolvimento heterogêneo, assiste-se à convivência da 

utilização de técnicas antigas e artesanais com aplicações tecnológicas que se 

desenvolveram em íntima relação com as ciências modernas e 

contemporâneas. Assim, é fundamental entender o desenvolvimento tecnológico 

como indispensável para suprir as necessidades humanas. Bem por isso, tem 

que ser analisado em seus aspectos positivos e negativos buscando levar aos 

alunos da terceira série do ensino fundamental a capacidade de desenvolver 

seu espírito crítico e sua capacidade de propor soluções viáveis na 

transformação do seu cotidiano. 

Permite-se atentar para a adaptação do ensino da Física, ao par ou em 

complemento ao ensino das Ciências Naturais, cujo eixo temático tem como 

conteúdos as transformações dos materiais e dos ciclos naturais em produtos 

necessários à vida e à organização da sociedade humana. Neste contexto, são 

enfocados os conhecimentos, os instrumentos, os materiais e os processos que 

possibilitam essas transformações. 

A prática pedagógica tem como objetivo motivar os alunos da terceira série 

do ensino fundamental para o estudo da Física, com aulas cujo principal 

enfoque será sobre a energia e a eletricidade, demonstrada em aulas práticas 

reforçadas por aulas teóricas. Assim, foram desenvolvidos planos de aulas 
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definindo o tema, objetivos, recursos materiais e humanos, atividades e sua 

duração para as aulas de Física sobre energia elétrica. 

Há que se destacar que, na elaboração de planejamentos, temas de 

investigação interessantes com os quais se possam desenvolver conteúdos de 

tecnologia e sociedade ao explicitar procedimentos de interesse da Física, como 

a construção de modelos e experimentos em eletroeletrônica, magnetismo, 

acústica, óptica e mecânica (circuitos elétricos, campainhas, máquinas 

fotográficas, motores, chuveiros, torneiras, rádios a pilha etc.) bem como a 

aplicação prática do consumo de energia em eletrodomésticos e a importância 

da água e sua conservação na produção e consumo de energia. 

Mediante a apreciação de um exemplo é possível apontar as dimensões 

dos conteúdos implicados em determinado tema de investigação deste estudo, 

como, por exemplo, a origem da luz das casas.  O entendimento da geração e 

transmissão de energia elétrica envolve conceitos relacionados a princípios de 

conservação de energia, transformação de energia mecânica em energia 

elétrica, calor, luz, propriedades dos materiais, corrente, circuitos elétricos e 

geradores. 

Com base nos PCNs (1998), vários procedimentos podem ser utilizados, 

tais como visitas a usinas ou estações de transmissão, entrevistas, leituras, 

experimentos e montagens que permitem investigar e conhecer sobre o 

descobrimento e aplicação da eletricidade, sobre os limites dos usos de 

recursos hídricos e suas implicações ambientais e sobre o acesso das 

populações a esse bem, ampliando e contextualizando o tema, criando 

condições para que o debate sobre valores e atitudes voltados à preservação 

dos recursos naturais, por exemplo, esteja bem fundamentado. 

Diante do exposto, entende-se, que "o ensino de ciências deve enfatizar 

também o aspecto ensino", reunindo o conteúdo específico e os progressos da 

ciência e tecnologia com os propósitos gerais da educação, colocando para os 

estudantes a produção científica ao alcance de sua interpretação e crítica".  Ou 

seja, é preciso uma construção permanente que conduza o ensino de Física a 

uma visão de ciência como um conhecimento socialmente elaborado, logo, 

vinculado "a um contexto que impõe necessidades, que cria demandas, que faz 

pressões, que julga e que opta". (TRIVELATO, 1993, p.36). 
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Assim entendida a ciência, permite-se supor que os professores e o 

conhecimento que produzem estão igualmente sujeitos a diferentes visões e 

valores, por isso precisam estar cada vez mais envolvidos, e responsáveis, 

pelas decisões que são tomadas com relação ao ensino da Física. 

A prática pedagógica parte da elaboração de roteiros da prática 

pedagógica, definidos para cada aula, que implicarão em trabalhos teórico-

práticos sobre energia elétrica. 

A metodologia indicada para atingir os objetivos educacionais será ativa, 

pertinente, permitindo estabelecer relações com o cotidiano, em aulas curtas, 

mas bem aproveitadas, de forma que mesmo o aluno da terceira série do ensino 

fundamental possa: 

a) aprender a formular questões e pensar em soluções para problemas 

reais relacionados à energia elétrica, colocando em prática concei tos, 

procedimentos e atitudes desenvolvidos em sala de aula; 

b) saber como combinar leituras, observações, experimentações e 

registros para a coleta, organização, comunicação e discussão de fatos 

relacionados à energia elétrica; 

c) valorizar o estudo em grupo, a cooperação e a ação crítica na 

construção coletiva do conhecimento. 

Em vista de tais objetivos educacionais, a construção do conhecimento 

escolar deve prosseguir a partir daquele conhecimento que a criança já traz 

consigo quando passa a freqüentar a escola. Nesse processo, a mediação do 

professor é fundamental, proporcionando ao aluno o acesso ao conhecimento 

sistematizado. Este, uma vez integrado ao seu conhecimento anterior, é um 

instrumento cultural indispensável ao melhor entendimento da realidade. 

Neste contexto, o procedimento mais adequado deve ser a exploração 

direta do meio, na própria escola (energia, eletricidade e luz), nas suas 

imediações (uso de aparelhos elétricos e eletrônicos e o consumo de energia 

nas residências dos alunos) ou mesmo em locais mais distantes, como em visita 

a uma hidrelétrica, se possível. 

Com base nesses objetivos, o professor propõe estruturar suas aulas sobre 

energia elétrica com duração de 8 horas, em quatro aulas semanais de 1 hora-

aula (duas semanas ou oito aulas), para alunos da terceira série do ensino 

fundamental em escola pública de Colombo-PR, em horário de contra-turno. 
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O próprio professor, e pesquisador, conduzirá as atividades. A idéia que 

permeia a estruturação dessas aulas é a de oportunizar momentos de reflexão e 

discussão com os alunos sobre a energia e a eletricidade, preocupando-se em 

envolvê-lo em atividades planejadas, com a finalidade de propiciar-lhes uma 

vivência plena e direta com esses conteúdos em seu cotidiano. 

Assim, a construção do conhecimento se dará a partir da integração da 

interação com a realidade vivida pelo aluno neste cotidiano, em leituras, 

pesquisas, observações, experiências, discussão em sala de aula e fora dela.  

 

4.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

4.2.1 Planejamento das Aulas 

 

Partindo do pressuposto que os alunos trazem informações aprendidas no 

dia-a-dia de suas casas, ainda assim há que se fazer um prévio estudo 

introdutório sobre energia elétrica, para reativar a ligação dos conceitos agora 

ministrados com os já conhecidos, tendo como apoio os livros didáticos 

indicados para o ensino de Física as séries iniciais do Ensino Fundamental.  

É importante considerar que os termos energia, carga, força e eletricidade 

são utilizados indistintamente, sem dar conta do processo nem apresentar 

características essenciais de corrente elétrica, tais como: fluir, ter uma direção 

de percurso, ser constituída de cargas. As crianças têm idéia da energia e da 

eletricidade como alguma coisa mágica que faz acender a lâmpada. Neste 

tempo, a explicação é relativamente superficial em que o desenho ou as 

explicações verbais mostram o circuito da corrente elétrica, apresentado como 

uma linha que chega à lâmpada, por exemplo. 

Em vista do exposto, o andamento das atividades em sala de aula será 

definido como mostram os planejamentos apresentados no anexo 1. 
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4.2.2 Descrição das Atividades Teórico-Práticas em Sala de Aula 

 

Em vista do exposto, foram elaboradas aulas de Física sobre o tema 

eletricidade e energia, que serão ministradas aos alunos da terceira série do 

Ensino Fundamental, descritas de acordo com o planejamento já estruturado. 

Caberá ao professor de Física, nessas aulas, atender ao objetivo de levar aos 

alunos seus conhecimentos sobre a Física para que eles possam entender, ao 

terminar, o que é, como se obtém, as formas, como funcionam e as aplicações 

da eletricidade e da energia no contexto da vida cotidiana. 

 

4.2.2.1 Primeira aula: introdução, conceitos, obtenção, formas, funcionamento 

 

Nesta aula vamos apresentar o tema energia elétrica. Vamos discutir sobre 

as relações das pessoas, como eu e vocês, com a natureza e também vamos 

discutir sobre como proteger o meio ambiente e o nosso futuro. Vamos falar 

sobre eletricidade e energia. Apesar de parecerem a mesma coisa, constituem 

conteúdos diferentes dentro da Física. Sabemos que o mundo industrializado 

consome imensa quantidade de energia e que essa energia é fornecida pela 

eletricidade, quase sempre obtida a partir de usinas hidroelétricas, ou seja, de 

geradoras de eletricidade a partir da força das águas represadas dos rios. Itaipu 

é o maior e melhor exemplo. Contudo, como vemos, esse consumo está se 

tornando perigoso para a humanidade, pela diminuição da oferta de água. Por 

isso, a busca da melhor maneira de gerar eletricidade em quantidade cada vez 

maiores, maneiras que evitem os graduais, mas crescentes danos ao meio 

ambiente, resultante da produção e da queima do carvão e petróleo e os riscos 

catastróficos associados ao uso da energia nuclear. Hoje, quase toda a 

eletricidade usada no mundo é gerada pela queima de carvão e petróleo e pela 

energia nuclear. O calor produzido pela queima destes combustíveis nas 

fornalhas das usinas (ou pela fissão nuclear nas usinas atômicas) é utilizado 

para gerar vapor em grandes caldeiras/reatores, que, superaquecido, é levado 

às turbinas. Com isso, os eixos dessas turbinas giram em alta velocidade. Esse 
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eixo é ligado a um gerador, produzindo a eletricidade que é distribuída para 

subestações através de cabos de transmissão suspensos em torres. As 

subestações reduzem a energia a níveis adequados de tensão para ser 

distribuída aos consumidores nas voltagens padronizadas:110 ou 220 volts, por 

exemplo. (10 minutos). 

Agora que já sabemos um pouco sobre a eletricidade e a energia, faremos 

a apresentação de vídeo sobre geração e transmissão de energia/eletricidade, 

com duração e vamos procurar defini-las. (10 minutos). 

Terminado o assunto que trata sobre que é e como são obtidas a 

eletricidade e a energia e as suas funções, os alunos já poderão começar a 

entender sobre a utilização da eletricidade e da energia no seu cotidiano. (5 

minutos). 

A partir daí o professor abre uma discussão com os alunos sobre a 

utilização da energia, perguntando-lhes sobre eletricidade e energia para ter 

uma base do nível de aproveitamento do que foi ensinado e fazer comparações 

com outros assuntos, relacionados ao tema tratado, que eles já conheçam. (10 

minutos) 

Após isso, o professor deverá colocar algumas situações que se fazem 

presente no cotidiano dos alunos, apresentando-lhes uma brincadeira simples e 

eficaz, como o caça-palavras, por exemplo: 

 

T N V E N E R G I A U Q 

E L E T R I C I D A D E 

I E Q E N E G I R U Y M 

M U U M U A J L G N U P 

B H I D R A U L I C A O 

C O M L A E L U M V B V 

E P I U N L A Z T F I X 

W F C T I E J N Y G S Z 

K H A R O T U N J H U F 

B B K M T M Q A K U M G 

 

1. Atividade ou maneira como se exerce uma força 

2. Duas formas de energia 

3. Uma fonte de energia 

4. A forma de energia utilizada em casa 

5. A manifestação de eletricidade mais conhecida 
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Os alunos devem/podem recorrer aos textos sobre energia elétrica e aos 

livros didáticos. (15 minutos). 

Nessa primeira aula o professor não dará nenhuma resposta, deixará que 

os alunos busquem suas respostas e apresentem na próxima aula. 

4.2.2.2 Segunda aula: usinas hidrelétricas 

 

As usinas hidroelétricas, ou hidrelétricas, são microscópicas fontes de 

energia se comparadas com a fonte maior, o sol, sobre o qual falaremos na 

próxima aula. A energia da água corrente, ou, a energia dos rios, é explorada há 

muito tempo, pelos moinhos de água, nos tempos mais antigos e pelas 

hidrelétricas, hoje em dia. No Brasil, é a fonte de energia mais importante e 

fornecem quase toda a energia utilizada no país. Nos tipos mais comuns de 

usinas hidrelétricas, o rio é represado formando um reservatório cuja função é 

servir como fonte constante e controlável de água corrente. Desse reservatório 

a água é levada por um canal até a usina elétrica onde está instalada uma 

turbina, que é girada com essa água corrente. Essa turbina vai acionar um 

gerador elétrico, em uma determinada voltagem. Essa voltagem da eletricidade 

produzida é levada, por meio de transformadores instalados em subestações, 

para ser enviada às redes de transmissão. Nas áreas em que a demanda por 

energia/eletricidade é muito flutuante, podem ser instaladas estações de 

bombeamento e armazenagem. O excedente de energia nos períodos de baixo 

consumo é usado para bombear água para um reservatório separado. Nas 

horas de pico, a água armazenada é liberada para gerar mais energia elétrica . A 

importância do consumo de eletricidade, hoje, está no consumo de água, por 

isso são criados programas que visam economizar energia, como o questionado 

"horário de verão". (10 minutos). 

Como essa aula é continuidade da anterior, vamos reapresentar o vídeo 

apresentado e abrir um novo debate sobre o uso da energia. O professor abre a 

discussão perguntando aos alunos se eles conhecem alguma forma de 

desperdício de energia (como o desperdício de água, por exemplo) e se eles já 

viram algum tipo de desperdício ou em sua casa ou nas casas de seus amigos 

ou parentes, e mesmo, na escola. Esse bate-papo com os alunos vai permitir 

uma avaliação do entendimento deles sobre o que foi apresentado reforçando o 

que foi ensinado na aula anterior.(20 minutos). 
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Agora faremos algumas perguntas para podermos avaliar o entendimento 

do que foi explicado. Por isso vamos responder a um breve questionário 

(apenas 4 perguntas) e vocês podem consultar os textos e o livro didático, e 

podem conversar entre vocês, mas vocês têm apenas quinze minutos para 

terminar, certo? (15 minutos). 

Questionário direcionado aos alunos: 

1. O que você entende por energia e por eletricidade? 

2. Faça um desenho de uma hidrelétrica. 

3. Escreva alguns exemplos de usinas hidrelétricas. 

4. Cite alguns exemplos para o uso da eletricidade. 

 

4.2.2.3Terceira aula: energia do sol e fotossíntese 

 

Todos nós gostamos de música, por isso, no início desta aula, vamos 

prestar bastante atenção nesta música de Caetano Veloso, que se chama Luz 

do sol e que descreve como as plantas transformam a luz do sol em energia, 

assunto desta aula: 

Luz do sol, 
que a folha traga e traduz em verde novo, 
em folha, em graça, em vida, em força, em luz. 
Céu azul, 
que vem até onde os pés tocam a Terra 
e a Terra inspira e exala seus azuis. 
Reza, reza o rio, 
córrego p'ro rio, o rio p'ro mar. 
Reza a correnteza, roça, beira, doura, areia. 
Marcha o homem sobre o chão, 
leva no coração, uma ferida acesa. 
Dono do sim e do não, 
diante da visão da infinita beleza. 
Finda por ferir coma mão essa delicadeza, 
a coisa mais querida, a glória, da vida. 
Luz do sol, 
que a folha traga e traduz em verde novo, 
em folha, em graça, em vida, em força, em luz. (VELOSO, 1983). 

 

Este é o assunto desta aula: a transformação da luz do sol em clorofila, em 

energia, em vida. Como falamos rapidamente na aula anterior, o sol é a principal 

fonte de energia da Terra, fornecendo, direta ou indiretamente, quase toda a 

energia que precisamos, aquecendo o planeta e sendo o responsável pelo 

movimento dos ventos e dos mares. Mesmo a energia química proveniente do 

carvão e do petróleo tem sua origem em plantas e algas que também obtém sua 
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energia a partir do sol.  A energia solar é a fonte mais simples de energia. Hoje, 

com a busca de substitutos para o fornecimento das energias do carvão e 

petróleo, na proteção ao meio ambiente, todos os tipos de construções 

procuraram tirar proveito dela em termos de aquecimento e iluminação. Por 

exemplo: cada metro quadrado de um coletor solar na região sul do país pode 

receber em torno de 1000 quilowatts hora de energia solar por anos e podemos 

utilizar cerca de metade desta energia para aquecer água. Já no nordeste, 

coletor semelhante recebe o dobro de energia. Vamos ver alguns exemplos de 

aproveitamento da energia solar nos textos para leitura e conversar sobre eles. 

(15 minutos). 

Um dos elementos essenciais à vida, o carbono, é retirado do ar pelas 

plantas, na forma de dióxido de carbono (ou CO2, o gás liberado pela queima de 

gasolina, por exemplo, nos escapamentos dos carros) e transformado em 

produtos mais elaborados como açucares e amidos (que favorece a energia dos 

seres humanos para andar, respirar, comer,...enfim, para viver). Também para 

isso é preciso energia, que as plantas obtêm da luz do sol. A luz do sol é 

absorvida pelos pigmentos verdes das plantas, a clorofila (por isso elas têm 

folhas verdes) em um processo que denominamos de fotossíntese. Também a 

água é essencial neste processo. Dela as plantas retiram o nitrogênio, o 

hidrogênio e liberam o oxigênio para a atmosfera. Assim, as plantas 

transformam substâncias simples em compostos orgânicos complexos como os 

açúcares e as proteínas, fazendo com que toda a vida animal existente no 

planeta dependa dessa capacidade. Vamos ver alguns desenhos nos textos 

para leitura e conversar sobre eles. (15 minutos). 

Terminada a conversa sobre a fotossíntese, os alunos devem procurar nas 

revistas, ou até mesmo desenhar, figuras que façam referência ao que foi 

explicado na aula e montar um roteiro de utilização da energia solar. (25 

minutos). 

 

4.2.2.4 Quarta aula: corrente elétrica, circuito aberto, circuito fechado 

 

Quando escurece a primeira coisa que se faz, em qualquer lugar, é 

acender a luz. Mas como a luz chegou até a lâmpada. Através de uma corrente 

elétrica produzida quando se liga a chave. Uma corrente elétrica consiste em 
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um fluxo de elétrons que geralmente atravessa um material, no nosso caso, os 

fios condutores (ou "fios de luz"). Por exemplo, quando passa uma quantidade 

de água durante um certo tempo por um cano, se diz que pelo cano circula uma 

corrente de água. Da mesma maneira, quando por um fio condutor passa 

eletricidade durante um certo tempo, diremos que pelo fio circula uma corrente 

elétrica. Essa passagem acontece quando há uma diferença de potencial, ou de 

voltagem (de volt, medida do potencial de uma corrente elétrica, definida por 

Alessandro Volta, há muito tempo - 1800, quando ele criou a primeira pilha, 

como veremos em uma próxima aula). Também se pode medir a corrente 

elétrica (é o que marcam os medidores de consumo de eletricidade encontrado 

nas casas e nos condomínios), que é a velocidade do fluxo de carga. A medida 

é o ampére. Termos como volt, voltagem, ampére, fluxo de carga, entre outros, 

podem ser difíceis de entender, mas eles servem para medir a quantidade de 

eletricidade que é usada, em sua casa, para acender uma lâmpada, ligar a 

televisão, o chuveiro, ... (15 minutos). 

Vamos passar um vídeo sobre a construção de um circuito elétrico e 

vamos, depois disso, construir uma casa de caixas de sapato, com uma 

instalação elétrica com lâmpadas de verdade. Para iniciar, vamos descobrir por 

que uma lâmpada se acende quando acionamos o interruptor e vamos discutir 

as idéias apresentadas. Essas idéias e as definições certas serão discutidas na 

próxima aula, por isso, vamos trazer, se possível, quatro caixas de sapato. (35 

minutos). 

 

4.2.2.5 Quinta aula: eletricidade em ação, circuito fechado e circuito aberto 

 

Como combinamos na aula anterior, vamos ver as idéias que vocês tiveram 

de uma lâmpada acende e conversar sobre elas. Na verdade, como vimos na 

aula anterior, é uma corrente de eletricidade que faz com que a luz se acenda. 

Essa corrente elétrica vem de geradores, que no caso das cidades ficam 

reunidos em subestações transmissoras de energia (no caso do Paraná, essas 

subestações estão reunidas na Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a 

Copel) e vem até nossa casa através dos fios colocados no alto dos postes 

(aqueles fios com os quais se deve tomar muito cuidado, por exemplo, ao 

empinar pipas) que estão nas ruas. (10 minutos). 
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Existem dois tipos de corrente elétrica. Um deles é produzido pelas pilhas, 

com o fluxo de energia andando somente em uma direção (do ponto A ao ponto 

B). Essa é uma corrente contínua. O outro tipo, usado na maioria dos aparelhos 

elétricos e na luz das casas, é uma corrente alternada, ou seja, a direção do 

fluxo de energia se alterna (vai do ponto A ao ponto B e volta do ponto B ao 

ponto A). Quando a eletricidade sai de uma extremidade da pilha, percorre o fio 

condutor, atravessa a lâmpada e retorna à outra extremidade da pilha, 

acendendo a lâmpada, percorreu um circuito fechado. Quando existe uma 

interrupção neste percurso, como um interruptor, a eletricidade deixa de fluir e a 

luz apaga. Vamos ver, então, como é constituído um circuito elétrico: condutores 

(resistores), geradores, chaves (interruptores) e aparelhos de medidas elétricas 

(voltímetros, por exemplo) capazes de medir, em um único aparelho, um 

conjunto de medidas. Todos esses instrumentos têm resistência interna, de 

modo que seu uso interfere nas grandezas que se desejam medir. Em resumo: 

se uma chave está aberta, o circuito no qual ela está inserida está aberto, 

assim, não há corrente elétrica e a luz não acende. Se uma chave está fechada, 

o circuito no qual ela está inserida está fechado, logo, há corrente elétrica e a 

luz acende. (15 minutos). 

Vamos dar andamento ao projeto de construção de um circuito elétrico 

fechado com este material: pilhas, fios tipo cabinho e lâmpadas modelo pingo 

d'água. Vamos iniciar a montagem da casa de caixas. Vou passar a vocês a 

responsabilidade de escolher se é melhor que as lâmpadas se acendam ao 

mesmo tempo (circuito em série) ou que cada uma se acenda sem depender 

das outras (circuito paralelo). Vocês devem ler os textos e o livro didático para 

concluir qual o melhor tipo de circuito elétrico a ser escolhido, anotando a 

resposta, que serão discutidas na próxima aula. (20 minutos).  

 

4.2.2.6 Sexta aula: eletricidade em ação, o uso dos aparelhos domésticos e a 

economia de energia 

 

Vamos observar, a partir deste estudo, que, para a casinha a ser 

construída (assim como acontece para as casas de verdade), o circuito paralelo 

é mais útil (figura 1). Vamos à explicação: quando os componentes elétricos, 

como as lâmpadas e os interruptores são ligados através de suas extremidades, 
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constituem um circuito ou ligação em série. Quando são ligados lado a lado, 

constituem um circuito ou ligação em paralelo. Partindo dessa constatação, 

vamos fazer desenhos com planos para a conexão dos fios e a posição das 

caixas, como mostra o exemplo no desenho. Este planejamento vai nos ajudar a 

evitar erros e desperdício de material. (20 minutos). 

 

 

 

                                    

Figura 1 – Exemplo de circuito paralelo 

 

 

Agora, vamos conhecer um "fio de luz". Geralmente são constituídos por 

dois fios enrolados, que devem ser separados. Retiramos a cobertura de 

proteção (isolamento) descascando apenas as pontas. Cada uma delas é ligada 

às extremidades de uma pilha. Entre a pilha e a lâmpada, um dos fios deve ser 

cortado e ligado a um interruptor (chave de luz), que permitirá abrir ou fechar o 

circuito. O projeto da casa feita com as caixas deverá ficar como mostra a figura 

2. (15 minutos). 

 

 

                            

Figura 2 - Exemplo de circuito paralelo 
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Como já vimos como funciona um circuito elétrico em uma casa, vamos 

falar sobre o uso dos aparelhos domésticos e a economia de energia. Vamos 

ver o funcionamento do refrigerador, da televisão e do chuveiro. Vamos falar 

sobre o "relógio de luz" (já falamos dele em aula anterior) e seu funcionamento 

e como podemos fazer o controle do consumo de energia sabendo "ler" esse 

relógio. (15 minutos). 

 

4.2.2.7 Sétima aula: água, produção de energia, proteção ao meio ambiente 

 

Quando afirmamos que o ser humano modifica, transforma e organiza o 

espaço queremos dizer que ele modifica, transforma e organiza a natureza 

primitiva de um espaço natural em uma segunda natureza, que corresponde a 

natureza humanizada, um espaço artificial ou cultural. Assim, o espaço natural, 

cada vez mais reduzido e modificado pela ação humana, é aquele que resultou 

da evolução da própria natureza com seus fenômenos geológicos, fotossíntese, 

ciclo hidrológico, dinâmica climática, movimentos da Terra e outros. Portanto, o 

espaço artificial é aquele que resulta da nossa ação sobre a natureza, como os 

campos cultivados, as rodovias, as ferrovias e as cidades, por exemplo. O 

crescimento rápido e sem controle das cidades tem causado grandes impactos 

no meio ambiente, tais como o desmatamento, a desertificação, a extinção das 

espécies, o efeito estufa, a chuva ácida, a destruição da camada de ozônio, a 

poluição do ar, do solo e, especialmente, a poluição da água. A característica 

principal da água na Terra é a mobilidade. E para isso requer energia, ou seja, 

precisa de energia para passar do estado sólido ao líquido (de gelo para água), 

do líquido ao gasoso (da água para o vapor) e, assim, circular por todos os 

ambientes e ecossistemas terrestres.  Também é devido à sua mobilidade que a 

água participa de quase todos os processos que ocorrem na natureza, como a 

composição das rochas (ela fica dentro das rochas formando os lençóis 

subterrâneos) ou como elemento degradador e transformador, responsável 

pelos fenômenos de transporte, erosão, formação sedimentos e uniformização 

do relevo terrestre. Isso nos mostra que a água é um importante fator 

determinante, pois toda a vida depende dela e se encontra presente em 

proporções elevadas na constituição de todos os seres vivos. Se não contivesse 

água, o nosso corpo não teria mais que 60 cm de altura e pesaria cerca de 25 
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kg e o nosso organismo não teria como transportar, para dentro, as substâncias 

essenciais para o seu desenvolvimento (água, proteínas, sais minerais, 

vitaminas,...), que estão dissolvidas em nosso sangue, no sangue dos demais 

animais e na seiva dos vegetais; e para fora, as substâncias que não são 

aproveitadas (suor, lágrima, urina,...). Villiers (2000) faz parte do grupo de 

cientistas cujos estudos realizados mostram que existe uma grande coincidência 

entre o nosso planeta e o nosso corpo, a proporção de água é idêntica: 70%. Ou 

seja, o planeta é constituído de pouca terra (30%) e muita água (70%) assim 

como o nosso corpo é constituído de pouca carne e órgãos (30%) e muito 

líquido no sangue, na linfa, no suor, na lágrima, ...(70%). À primeira vista, o 

abastecimento de água parece realmente inesgotável, mas levarmos em conta 

que e 97 % dessa água toda são de água salgada, não utilizável para a 

agricultura, uso industrial ou consumo humano, isso muda.  E muda muito,  pois 

embora reconheçamos a importância da água, pensamos em termos de água 

potável. E dessa água toda, a quantidade de água doce existente é de apenas 3 

%, dos quais apenas 0,3 % é considerada água potável, realmente aproveitável, 

pois o resto encontra-se na neve, no gelo ou em lençóis subterrâneos, a uma 

profundidade de aproximadamente 800 m, tornando-se inviável ao consumo 

humano.  Como podemos ajudar para não gastar muita água? Podemos 

colaborar, dentro de casa, principalmente na hora do banho. Usando o chuveiro 

elétrico gastamos a água com a qual nos lavamos e a água usada para a gerar 

a energia transformada em eletricidade que faz funcionar o chuveiro. Portanto, 

na devemos deixar o chuveiro ligado á toa e nem deixa-lo escorrendo água sem 

qualquer utilidade. Devemos ligar o chuveiro apenas no tempo em que tomamos 

banho, cerca de 5 a 7 minutos. Por exemplo, ao lavarmos a cabeça, fechamos o 

chuveiro e ligamos somente para enxaguar. Também podemos informar aos 

nossos pais que devem comprar apenas chuveiros que não gastem muita 

energia. Cada chuveiro vem com a informação de quanto gasta de energia em 

quilowats hora. Quanto menos gastar, mais eficiente será o chuveiro na 

conservação de energia, conseqüentemente, no consumo de água. (20 

minutos). 

Vamos, agora, falar sobre o consumo de energia dos aparelhos elétricos. 

Para não gastar energia, esses aparelhos (geladeira, forno de microondas, 

computador, som, entre outros) devem estar regulados e devem apresentar a 
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etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), na qual estão definidos o consumo e a eficiência dos 

aparelhos. Outra forma de economizar energia, utilizada pelos governos de 

diversos países, é o horário de verão, que funciona diminuindo o horário normal 

em uma hora nos meses de verão, quando o dia fica claro mais cedo e escurece 

mais tarde.(10 minutos). 

Agora faremos algumas perguntas para podermos avaliar o entendimento 

do que foi explicado. Por isso vamos responder a algumas perguntas. Vocês 

podem consultar os textos e o livro didático, e também podem conversar entre 

vocês, mas vocês têm apenas vinte minutos para terminar. (20 minutos).  

As perguntas a serem respondidas são: 

1. Você entendeu por que a água é tão importante para a nossa vida? 

2. Como você usa o chuveiro?  

3. De acordo com o que você respondeu, diga como poderia melhorar a 

economia de água em sua casa? 

4. Cite alguns exemplos para diminuir o consumo de energia em sua casa.  

 

4.2.2.8 Oitava aula: revisão de conteúdos 

 

Essa é nossa última aula de Física sobre energia, eletricidade e água. 

Vamos rever o que aprendemos nas aulas anteriores e vamos terminar a 

instalação elétrica da casinha de papelão. Na primeira aula falamos sobre 

energia elétrica (que apesar de parecerem a mesma coisa, são coisas 

diferentes na Física), as relações que as pessoas, como eu e vocês, temos com 

a natureza e também vamos discutir sobre como proteger o meio ambiente e o 

nosso futuro. Na segunda aula falamos sobre as usinas hidrelétricas que usam 

a energia dos rios como fonte de energia (no Brasil fornecem quase toda a 

energia utilizada no país). Na terceira aula falamos sobre a energia do sol e a 

fotossíntese, transformando a luz do sol em clorofila, em energia, em vida. Nas 

quarta, quinta e sexta aulas falamos sobre a luz e como ela chegou até a 

lâmpada. Falamos sobre a corrente elétrica e seus tipos. Falamos sobre o 

circuito elétrico e sua constituição. Demos início à construção de uma casa de 

caixas de papelão, que vamos terminar hoje. Na sétima aula falamos sobre a 
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água, sobre o consumo de energia dos aparelhos elétricos e sobre conservação 

da água. (10 minutos). 

Vamos agora terminar a casa de papelão e conversar sobre o que vocês 

aprenderam e sobre o que vocês têm mais dúvidas com relação ao tema que 

tratamos nestas aulas que é a energia e a eletricidade. (20 minutos). 

Vamos, nestes últimos minutos, fazer uma avaliação das aulas e do que 

ensinamos e aprendemos. Quero saber se vocês entenderam sobre a amplitude 

da presença da água na natureza, da importância da nossa intervenção no 

ambiente; se vocês aprenderam a reconhecer as diferentes fontes de energia 

que alimentam as nossas casas e os aparelhos que usamos em casa e como 

economizar energia. Por fim, quero saber se vocês aprenderam a diferença 

entre energia e eletricidade, se vocês entenderam o que é corrente elétrica e 

circuito elétrico. Também vou levar em consideração a participação de cada um 

nos trabalhos em conjunto e os trabalhos individuais.  Os conceitos desta 

avaliação serão entregues à professora. 

Quero agradecer a vocês pela participação neste estudo e se vocês 

precisarem de alguma informação, podem me procurar. Muito obrigado.  

 

4.3 O PROJETO, OS ALUNOS E A ATUAÇÃO NO ENSINO DA FÍSICA 

 

4.3.1 Universo e Amostra 

 

Participaram das atividades práticas 61 alunos (30 alunos da 3ª série A/31 

alunos da 3ª série B) do Ensino Fundamental da Escola Municipal Jardim das 

Graças de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial, 

localizada em Colombo-PR., no período de 28 de fevereiro a 4 de abril de 2008. 

A Escola iniciou suas atividades educacionais em 28 de março de 1988, 

construída em terreno doado pela Prefeitura Municipal de Colombo, na gestão 

de Lordes Geraldo, criada pelo Decreto n. 448, de 14 de março de 1988 e 

autorizada a funcionar pela Resolução n. 2.122, de 28 de junho de 1988 e pelo 

Ato Administrativo n. 34, de 2 de maio de 1989, sob responsabilidade do 

Estado. A municipalização do Ensino Fundamental, em 1991, transformou-a em 

escola municipal. 
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Sua primeira diretora foi Janete Dal Prá Bianchesi, de 1988 a 1991, 

indicada pelo Estado. A partir de 1991 o diretor passou a ser eleito. A primeira 

diretora eleita foi Francinete Lima Bernardo, para a gestão no período de 1992 a 

1995, reeleita também para o período de 1996 a 1997. No período de 1998 a 

1999 foi eleita diretora Iracema Soares Tosoni.  No período subseqüente, de 

1999 a 2003, Francinete Lima Bernardo retornou à Diretoria da Escola. Em 2004 

foi eleita Simone Bronoski de Andrade, diretora até esta data. 

Foram feitas benfeitorias em 2000, com a construção da Biblioteca e dos 

muros em torno do terreno da Escola. Mais tarde, o espaço da Biblioteca foi 

dividido: sala para a Coordenadoria, sala de Reforço Escolar, Laboratório de 

Informática. 

Em 2006, nova reforma ampliou uma das alas da escola, assim distribuída: 

uma sala de professores, cozinha reformada e ampliada, uma despensa, um 

banheiro para os professores e pessoas portadoras de necessidades especiais 

e um depósito para material de limpeza. Foram construídas, ainda, a cobertura 

para um dos pátios e uma rampa de acesso a cadeirantes na entrada da escola. 

A Secretaria também foi dividida: uma sala para a Diretoria e uma sala para 

atender ao Programa Para Cegos e Surdos. 

A Escola conta, ainda, com um depósito para materiais diversos, três 

banheiros masculinos, cinco banheiros femininos e um pátio interno. 

 

4.3.2 Metodologia da Pesquisa 

 

Utilizando atividades inerentes ao trabalho de pesquisa mantendo contato 

direto com os alunos, demais professores e funcionários da Escola de forma a 

ser uma pesquisa com ênfase na abordagem qualitativa, isto é, enfatizando o 

processo, aquilo que está ocorrendo e o seu significado. Segundo LÜDKE e 

ANDRÉ (1986, p.26), 

 
sendo o principal instrumento da investigação, o observador pode 
recorrer aos conhecimentos e experiências pessoais como auxiliares 
no processo de compreensão e interpretação do fenômeno estudado. 
Na medida em que o observador acompanha in loco as experiências 
diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto 
é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas 
próprias ações. 
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O desenvolvimento das atividades práticas com a proposta de promover o 

ensino-aprendizagem da Física com abordagem construtivista, para que os 

alunos das séries iniciais pudessem vivenciar as situações criadas, baseadas na 

articulação entre a experimentação por investigação e o desenvolvimento da 

expressão oral e escrita, que também favorece o trabalho coletivo e a 

reconstrução do conhecimento científico. 

Diante disto, as atividades realizadas pelos alunos t iveram como objetivo 

não só a observação direta de evidências dos fenômenos físicos estudados, 

mas também a manipulação e experimentação de idéias, hipóteses e a 

possibilidade de se expressarem, tanto por escrito como oralmente, suas idéias 

sobre o que foi estudado. 

 

4.3.3 Aplicação das Atividades em Sala de Aula 

 

4.3.3.1 Apresentação 
 

As aulas foram oferecidas às duas turmas (A/B) da 3ª série do Ensino 

Fundamental utilizando o eixo temático energia elétrica, organizado em 8 aulas 

de 60 minutos. As aulas foram divididas em quatro momentos. 

Primeiro momento: início da aula, quando o professor se apresenta e 

propõe uma questão problema para o grupo, a partir da qual os alunos resgatam 

seu repertório a respeito do tema para depois ampliá-lo. Quando necessário, o 

início foi a retomada da seqüência trabalhada na aula anterior. O objetivo é 

fortalecer a interação professor-aluno na discussão das diversas idéias e 

organização das hipóteses coletivas; 

Segundo momento: teste das hipóteses, quando os alunos expõem suas 

considerações; sendo um dos objetivos a apropriação progressiva de conceitos 

científicos, o professor procura estruturar melhor esse momento em que as 

ações serão executadas pelos alunos. Para CARVALHo (1998, p.44), 

 

a criação de conceitos é um processo que se inicia com a 
reconstrução da própria ação, e depois, vai evoluindo para as 
seqüências exteriores, permitindo uma elaboração gradativa de 
noções necessárias para a explicação dos fenômenos; 
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Assim, o trabalho em grupo revela a ênfase dada à interação entre alunos 

possibilitando as trocas de idéias. Considera ainda a autora que ―a interação 

dos alunos com seus iguais é imprescindível na construção, eminentemente 

social, de um novo conhecimento", pois faz crescer o seu desenvolvimento 

lógico e a necessidade de se expressar porque, ao confrontar outros pontos de 

vista, faz-se necessário coordená-los com as próprias idéias. É essa 

coordenação que dá lugar à construção de relações, essencial para o 

desenvolvimento de um raciocínio coerente. 

Além disso, argumenta SILVA (2006, p.38), o trabalho em grupo também 

favorece o desenvolvimento da habilidade de argumentação, quando os alunos 

"elaboram e refinam seus pensamentos e aprofundam sua compreensão". 

Aliado ao registro das observações feitas em seus cadernos, favorece a 

interdisciplinaridade com as demais disciplinas curriculares, que deve ser 

explorada pois oferece aos alunos as condições de desenvolverem sua 

capacidade de expressão, tanto oral como escrita. 

Terceiro momento: trabalho coletivo, quando o professor coloca em 

discussão as conclusões apresentadas em classe e as complementa com a 

exposição teórico-prática sobre o assunto apresentado. Assim, ao término da 

exposição, depois que os alunos buscam a solução para o questionamento 

apresentado, o professor solicita aos alunos que contem e/ou desenhem o que 

entenderam para que eles possam estabelecer as relações causais. 

Quarto momento: avaliação, quando o professor analisa todos os passos 

da atividade desenvolvida, considerando a participação individual e coletiva, 

com o objetivo de dar aos alunos a oportunidade descobrir e compreender o 

mundo físico onde vive. 

 

4.3.3.2 Descrição das atividades 

 

O primeiro encontro, em 28 de fevereiro, foi o início da aplicação prática da 

proposta do ensino de Física para as séries iniciais do Ensino Fundamental, 

primeiro com a 3ª série A; depois, com a 3ª série B. Depois de apresentar-se, o 

professor escreveu no quadro as palavras chaves: energia e eletricidade, 

perguntando aos alunos o que eles sabiam sobre elas. Deixando as respostas 

para mais tarde, o professor convidou os alunos para assistirem a um filme 
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sobre a Itaipu Binacional: A nova geração. O que mais chamou a atenção dos 

alunos foram as turbinas, a partir das quais se dá a geração de energia. Assim, 

o professor pode mostrar aos alunos a geração de energia a partir da água e da 

posterior transmissão de eletricidade para as residências. Argüidos sobre o 

filme os alunos responderam positivamente, que "acharam muito legal" as 

turbinas se movendo e ficaram "abismados com a quantidade de água". 

Despertada a curiosidade, muitas dúvidas foram esclarecidas e o professor 

colocou algumas situações do cotidiano dos alunos, propondo um exercício 

simples usando o caça-palavras. O exercício mostrou que muitas dúvidas ainda 

persistiam bem como o aproveitamento dos alunos, que tiveram pressa de 

entregar o exercício além de manterem conversas paralelas, pouca 

concentração e muita dispersão. 

No segundo encontro, o professor fez uma rápida revisão do conteúdo 

sobre geração de energia e reapresentou o vídeo para contentamento dos 

alunos. formou, contudo, que seriam feitas quatro perguntas e, em uma delas, 

teriam que desenhar a usina, mostrando o entendimento que tiveram sobre o 

assunto discutido nessas duas aulas. No anexo 2 são apresentados alguns dos 

desenhos. De maneira pensada, o professor colocou o desenho como a 

resposta da segunda questão e os alunos se concentraram em elaborar a 

resposta desta questão. A idéia foi fazer com que os alunos despertassem o 

espírito para o questionamento sobre a usina Itaipu Binacional. Com o 

questionamento as idéias e os conceitos dos alunos começaram a mudar e 

demonstraram que têm um senso comum. Colocando os alunos em situação de 

pensar sobre o que viram e ouviram, a presença do professor tornou as aulas 

um divertimento, pois saíram da rotina das aulas tradicionais. 

No terceiro encontro, dia 12 de março, o professor deu início às atividades 

do eixo temático energia solar e fotossíntese. Primeiramente, os alunos foram 

convidados a manifestar suas idéias a respeito dos temas. No segundo 

momento, o professor iniciou as atividades colocando para ouvir a música Luz 

do sol, uma metáfora musicada para a fotossíntese. A segunda atividade foi 

prática, deixada pelo professor a critério dos alunos para escrever ou desenhar 

sobre a energia solar e a fotossíntese. Essa sistemática permitiu aos alunos 

uma familiarização com o assunto, proporcionando re-descobertas e re-

conhecimento da energia do sol, suas características e seus comportamentos. 



 41 

No terceiro momento, o professor realizou uma investigação das idéias dos 

alunos sobre o que havia apresentado, relembrando inclusive os assuntos das 

aulas anteriores. Os alunos conseguiram definir bem os conceitos de 

fotossíntese e energia do sol. O professor explicou sobre a queima de 

combustível nos carros e a liberação do gás carbônico, absorvido pelas plantas 

e liberado na forma de oxigênio. Ocorreram atitudes de admiração, surpresa e 

interesse por parte dos alunos, que solicitaram mais esclarecimentos sobre essa 

situação, demonstrando, desde já, sua preocupação com a proteção ao meio 

ambiente. 

No quarto encontro, dia 13 de março, o professor abordou os assuntos do 

encontro anterior, pois percebeu que alguns alunos não haviam apreendido 

plenamente os conceitos então discutidos. Assim, o professor promoveu o 

resgate do assunto tratado no encontro anterior, valorizando a voz do aluno e os 

seus interesses na busca pelo entendimento de diversos assuntos, relacionados 

inclusive com o seu dia-a-dia. O professor introduziu os conceitos de corrente 

elétrica, circuito aberto e circuito fechado, despertando o interesse dos alunos 

com relação aos acontecimentos cotidianos. Para estimular ainda mais o 

interesse dos alunos e trabalhar a interdisciplinaridade, foi solicitado aos alunos 

que trouxessem uma caixa de papelão (tipo caixa de sapato) para dar início à 

construção de uma casa com um circuito elétrico real, com lâmpadas 

verdadeiras. 

No quinto encontro, 14 de março, o professor discorreu rapidamente sobre 

os assuntos das aulas anteriores e estimulou a discussão sobre como acende 

uma lâmpada, explicando os conceitos de física relacionados aos circuitos 

aberto e fechado, exemplificando com uma atitude cotidiana e automática: ligar 

e desligar o interruptor, ou seja, "acender ou apagar a luz", ou "ligar e desligar o 

ventilador", por exemplo. Também explicou sobre a pilha, um"armazenador" de 

energia e sobre a passagem da corrente elétrica e os cuidados relacionados a 

tomadas e aparelhos elétrico, para evitar os choques. Deu início à construção 

da casa de papelão para melhorar os conceitos práticos sobre a transmissão de 

energia e sobre a eletricidade. 

O sexto encontro, em 19 de março, dando continuidade ao assunto do 

encontro anterior, o professor mostrou o que era e como funcionava um fio 

elétrico, para continuarem com a construção da casa de papelão e sua 
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instalação elétrica. Este foi um estímulo importante para os alunos nessas 

séries, pois a eles coube toda a prática, desde a pesquisa ao término do 

trabalho. O professor apenas orientou e melhorou os conceitos até 

apresentados. 

O sétimo encontro, em 26 de março, o professor revisou os conceitos já 

abordados e discorreu sobre a água, sua importância, a utilização adequada e, 

em especial, sobre sua preservação e os cuidados com os mananciais. Propôs 

aos alunos um debate sobre o assunto, para colocação das dúvidas e/ou reforço 

de conceitos já discutidos, preparando-os para o próximo encontro, que se 

destinaria a essa discussão e que finalizaria a proposta de ensinar Física aos 

alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental, e que será substituído por 

uma visita ao Parque de Ciências Freira Maia (PCFM). 

No encontro do dia 4 de abril os alunos participaram da visita monitorada 

ao PCFM, para uma concreta fixação dos conteúdos. 

 

4.3.4 Análise dos resultados 

 

O planejamento desses encontros teve como objetivo final a elaboração, 

pelos alunos, de um trabalho prático no qual aplicassem os conhecimentos 

recebidos para verificar o alcance e o entendimento dos conceitos sobre energia 

e eletricidade abordados. O objetivo primeiro desta pesquisa foi proporcionar-

lhes oportunidades de um trabalho coletivo de aprendizagem da Física.  

O projeto destes encontros foi apresentado à direção da Escola 

Municipal Jardim das Graças de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Educação Especial que permitiu e apoiou sua realização, remanejando os 

horários das aulas de Ciências para as turmas participantes bem como 

permitindo o uso das instalações físicas, recursos humanos e a organização da 

ida dos alunos ao PCFM. 

A apresentação foi idêntica para ambas as turmas A e B, embora o 

desempenho da primeira turma fosse, no início, menos rentável que o da 

segunda. As aulas práticas igualaram os desempenho, mostrando que a 

motivação é importante para o ensino da Física. Importante considerar o papel 

das professoras da Escola que colaboraram com o professor em seu trabalho, 
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facilitando seu trabalho pois já estavam trabalhando sobre energia e 

eletricidade, como programado no livro didático da Escola. 

Também a questão da afetividade deve ser levada em conta e se fez 

presente desde os momentos iniciais no relacionamento entre o professor e os 

alunos, mostrando a influência do lado afetivo sobre o desenvolvimento dos 

alunos.  

Para muitos estudiosos, como OLIVEIRA e REGO (2003, p.24) e 

MORTIMER (2003, p.32), por exemplo, é importante que se estabeleçam 

relações de amizade, de respeito e afeto para com os alunos nas primeiras 

séries na escola, evidenciando "a importância da dimensão social da construção 

do conhecimento em que a inteligência e a afetividade estão indissociadas". 

Desde o primeiro encontro o professor procurou criar um ambiente que 

favorecesse a exposição de idéia dos alunos, ―sem medo de errar‖, 

fundamentadas em leituras de vários textos e vídeos escolhidos, visando 

proporcionar aos alunos a compreensão a respeito dos assuntos tratados, e 

contribuir para a evolução das idéias, no sentido de construírem uma visão 

própria para a Física. 

No primeiro encontro o professor pode observar que os alunos das duas 

terceiras séries, A e B, tinham conhecimentos confusos sobre o ensino da 

Física, muito relacionados à Educação Física. Concluiu esse posicionamento 

devido ao comentário de um dos alunos "que estudar Física era estudar o que 

acontece na natureza e uma das alunas disse: "minha irmã está no ensino 

médio e não gosta de física porque os livros são muito grossos". 

Enquanto vários alunos atribuíram a luz à eletricidade, um dos alunos 

ofereceu uma resposta mais precisa: "a energia era produzida por uma usina 

hidrelétrica, com muita água, então gera a eletricidade". Partindo dessa primeira 

análise, o professor procurou possibilitar uma melhor formação para os alunos 

quanto aos conceitos científicos básicos sobre energia elétrica, criando 

condições para que eles pudessem ter conhecimentos mais amplos e maior 

compreensão desses conceitos. Por isso, o professor procurou, durante a 

realização desses encontros, adotar essa postura, favorecendo re-descobertas 

e reflexões dos alunos, ao dar-lhes voz. 

Uma afirmação foi bem colocada por um dos alunos: "quem fez o sol foi 

Deus". Coube ao professor não questionar esse tipo de colocação, mas sim 
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esclarecer, de modo que os alunos nesta faixa etária pudessem compreender, 

que ciência e religião (e fé) têm campos de atuação diferentes. Essa questão 

foi, certamente, influência das aulas de religião, que, coincidentemente, também 

tratavam do sol e sua criação por Deus. 

Quando o assunto foi eletricidade, os alunos ficaram muito interessados 

e foram muitas as perguntas: "como o raio se forma?; se um raio atingir um 

carro, o que deve ser feito?, Por que os caminhões arrastam uma corrente? Por 

que existe o positivo e o negativo? O numero de perguntas apenas demonstrava 

o interesse dos alunos pelo assunto. Esse interesse reforçou a interação 

professor-aluno, mostrando que mesmo temas considerados "difíceis" podem 

ser plenamente absorvidos por alunos nas séries inicias do ensino fundamental.  

A transferência dos conhecimentos recebidos para a prática, na 

montagem da casa de papelão com sua instalação elétrica mostrou 

concretamente o interesse dos alunos. Divididos em equipes de três alunos, 

com liberdade total para construir a casa, pesquisaram e usaram sua 

criatividade. O professor compareceu apenas com "dicas" e orientações para 

conduzir melhor o experimento. 

Tanto no trabalho prático como na visita ao PCFM, ao expressarem suas 

idéias sobre as dúvidas resultantes da dificuldade em entenderem alguns 

conceitos e discutirem os resultados, os alunos puderam relacionar suas idéias 

prévias com as novas idéias apresentadas. Puderam, então, elaborar com 

excelentes resultados, a pesquisa prática para demonstrar o aprendizado. 

Durante as discussões, diversos argumentos foram construídos para buscar 

explicações adequadas ao como e ao porquê dos conceitos apresentados, 

proporcionando ações e tomadas de consciência de suas próprias ações, e, 

ainda, de explicações mais adequadas, ampliando os conhecimentos de cada 

um, possibilitando a reorganização de idéias cotidianas aproximando-as do 

conhecimento científico já construído. 

Outro aspecto relevante foi a preocupação do professor para com os 

alunos, uma percepção da importância da curiosidade, no sentido de 

desenvolver habilidades e competências para que possam permanecer na 

busca pelas respostas, tanto para promover a participação deles como para 

desenvolver atividades contextualizadas, relacionando o conteúdo de sala de 

aula com o cotidiano dos alunos. 
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Apesar de algumas limitações impostas ao planejamento dos encontros 

—  não há alguns dos aspectos considerados fundamentais de uma situação de 

ensino por investigação, essencial na pratica da Física, como investigar as 

idéias prévias dos alunos, ou incentivar o exercício da observação, ou ainda,  

promover uma discussão adequada da experiência para que haja o exercício de 

reflexões do como e do porquê na busca de respostas  — pela exigüidade do 

tempo destinado ao estudo, o professor observou que o ensino feito com a 

adoção de atividades que facilitam a compreensão do fenômeno estudado,  

provocando reações de interesse e motivando a participação dos alunos das 

séries iniciais. Esse fato foi comprovado pelo grau de satisfação dos alunos 

para com a metodologia utilizada, uma abordagem com princípios 

construtivistas, fator que favoreceu a evolução conceitual verificada. A vivência 

de situações de ensino de Física em atividade dirigida embora com a liberdade 

dos princípios sócioconstrutivistas —  situações de conflito, proporcionando a 

discussão e a troca de idéias, considerando e respeitando as idéias e os 

interesses  — favoreceu o aprendizado dos alunos ao considerar, inicialmente, 

como as pessoas aprendem, implicando em uma nova compreensão dos papéis 

do professor e do aluno. 

Encerrando as atividades deste trabalho, a visita ao PCFM transcendeu 

as expectativas do professor, mostrando que mesmo com poucos recursos e 

uma miscigenação econômico-social é possível criar expectativas e motivar os 

alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental a se interessarem pelo estudo 

da Física. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teórica mostrou que as idéias e os conhecimentos trazidos 

pelos alunos quando eles chegam à escola têm importante papel no processo de 

aprendizagem, em especial no caso do aprendizado de Ciências, especificamente 

o ensino da Física. Mas esses conhecimentos prévios só ajudam, realmente, se o 

professor criar oportunidades para ela pensar e se manifestar. É o envolvimento 

ativo dos alunos que proporciona a ampliação e a modificação daquilo que eles já 

sabem e permite que eles incorporem valores éticos com relação à Física. 

A idéia de ensinar física aos alunos da terceira série do ensino 

fundamental solicita do professor que se disponha a aplicar as atividades de 

conhecimento com seus alunos, em situação real em sala de aula, remetendo ao 

cotidiano deles. 

Na verdade, o que se observa frente ao assunto estudado relaciona-se 

com as situações que devem ser criadas de modo a conduzir os alunos na 

construção de seus primeiros significados importantes do mundo, relacionados 

com a Física, buscando criar condições de ensino da disciplina nas séries iniciais 

do ensino fundamental. 

A análise dos dados mostrou que essa experiência pratica em sala de 

aula levou a resultados satisfatórios, já que foram evidenciadas mudanças nas 

idéias e atitudes dos alunos das 3ªs séries do Ensino Fundamental que 

participaram da pesquisa com relação ao ensino da Física, que mostraram, ao 

final do período, motivação, envolvimento e muito interesse na aprendizagem do 

conteúdo de Física. 

O trabalho realizado com estes alunos, sob uma perspectiva 

construtivista, comprova, em parte, o ponto de vista do pesquisador, que acredita 

que o conteúdo tradicional de Ciências está afastado do compromisso de formar 

para a vida, preparando os alunos tão somente para atuarem como mais peças 

dessa máquina social desgastada. A Física deve ser ensinada, ainda que no 

contexto de Ciências, com o propósito de contribuir para a formação de cidadãos 
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críticos e criativos. Este trabalho prático mostrou que estimular a curiosidade dos 

alunos é essencial especialmente em relação ao tema de estudo, a energia 

elétrica, com a qual convivem diária e continuadamente. As atividades variadas 

ofereceram aos alunos a possibilidade de entrar em contato com muitos temas 

ligados à aprendizagem científica e tecnológica. O estudo da energia elétrica 

permitiu ajudá-los a compreender o mundo em que eles vivem, na distribuição do 

conteúdo tanto em aulas teóricas quanto experiências concretas. Os enfoques 

dados neste bloco temáticos permitiram fazer o planejamento das aulas de 

acordo com as necessidades do trabalho proposto, dos alunos e da realidade 

local. Cada segmento foi desenvolvido em sala de aula em atividades para sua 

exploração, sistematização e conclusão dos trabalhos.  

Observou-se que o uso de diferentes fontes de informação foi muito 

interessante e permitiram aos alunos as observações diretas e indiretas em 

ilustrações ou filmes/vídeos, experimentações, leituras variadas, elaboração do 

trabalho prático e, ao final, sempre com a orientação do professor, na 

organização dos conhecimentos que adquiriram, em registros de suas atividades 

com desenhos ou textos.  

Enfim, o ensino de Ciências e, no seu contexto, o ensino da Física, não 

pode ser apenas teórico. As experiências são fundamentais. 

Esse objetivo somente será alcançado se o ensino da Física fizer sentido 

inclusive para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, permitindo-

lhes desde cedo tanto compreender o mundo físico quanto de entender e 

reconhecer a importância de sua participação nas decisões individuais e coletivas 

que se refletem no bem estar social próprio e de sua família. 

Estas considerações devem-se ao fato de se entender que, no atual 

contexto educacional, o ensino da Física deve favorecer não só à construção de 

conteúdo conceitual, mas também ao desenvolvimento de atitudes científicas, 

habilidades e competências, qualidades que só podem ser conseguidas com uma 

orientação adequada e consciente. 

As idéias e os conhecimentos trazidos pelos alunos quando chegam à 

escola têm importante papel no processo de aprendizagem da Física, mas só 

ajudam se o professor criar oportunidades para que possam pensar e se 

manifestar. O envolvimento ativo dos alunos proporciona a ampliação e a 

modificação daquilo que eles já sabem e permite que eles incorporem valores 
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éticos com relação à Física. Essa observação possibilita pensar, para o futuro, 

sobre a perspectiva do ensino da Física como disciplina independente do ensino 

das demais ciências. 
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ANEXO 1 

 

Planejamento das aulas sobre energia elétrica 

Escola Municipal Jardim das Graças 

3ª série do Ensino Fundamental 

 

 

 

Planejamento professor alunos 

Aula primeira em oito 

Tema energia 

Objetivo introdução ao estudo da energia e 

da eletricidade: o que é, como se 

obtêm, como funciona; aplicação 

prática. 

entender o que é 

energia/eletricidade, sua obtenção 

e funcionamento e sua aplicação 

prática. 

Recursos 

materiais vídeos sobre hidrelétricas e sobre a 

geração e transmissão de 

energia/eletricidade 

cadernos, lápis, canetas, textos 

para leitura 

humanos professor alunos 

Duração da aula uma hora-aula (50 minutos) 

Local sala de aula 

 

 

 

 

Planejamento professor alunos 

Aula segunda em oito 

Tema energia 

Objetivo transmitir aos alunos 

conhecimentos sobre a 

energia/eletricidade: usinas 

entender o que é 

energia/eletricidade, sua obtenção 

e funcionamento 
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hidrelétricas 

Recursos 

materiais vídeos e livros sobre produção de 

energia/eletricidade e as 

hidrelétricas, quadro de giz, giz 

branco e colorido 

cadernos, lápis, canetas, lápis de 

cor, textos para leitura 

humanos professor alunos 

Duração da aula uma hora-aula (50 minutos) 

Local sala de aula 

Planejamento professor alunos 

Aula terceira em oito 

Tema produção de energia pelo sol 

Objetivo transmitir aos alunos 

conhecimentos sobre a principal 

fonte de energia: sol e fotossíntese 

entender a importância do sol e da 

fotossíntese na vida do planeta 

Recursos 

materiais livros sobre o sol e fotossíntese, 

quadro de giz, giz branco e 

colorido, 

revistas 

cadernos, lápis, canetas, lápis de 

cor, tesoura, cola, textos para 

leitura 

humanos professor alunos 

Duração da aula uma hora-aula (50 minutos) 

Local sala de aula 

 

 

 

 

 

Planejamento professor alunos 

Aula quarta em oito 

Tema energia elétrica em ação: circuito elétrico 

Objetivo ensinar sobre corrente elétrica e 

circuitos elétricos aberto e fechado 

conhecer o funcionamento da 

eletricidade em suas casas 

Recursos 

materiais vídeos sobre a construção de 

circuitos elétricos, livros didáticos, 

quadro de giz, giz 

cadernos, lápis, canetas, livros 

texto 

humanos professor alunos 

Duração da aula uma hora-aula (50 minutos) 

Local sala de aula 
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Planejamento professor alunos 

Aula quinta em oito 

Tema energia elétrica em ação 

Objetivo ensinar aos alunos sobre corrente 

elétrica e circuitos elétricos aberto 

e fechado 

conhecer o funcionamento da 

eletricidade em suas casas 

Recursos 

materiais vídeos sobre eletricidade e corrente 

elétrica; fio elétrico, lâmpadas, 

pilhas, alicate, tesoura, fita isolante 

cadernos, lápis, canetas, textos 

para leitura 

humanos professor alunos 

Duração da aula uma hora-aula (50 minutos) 

Local sala de aula 

 

 

 

 

 

Planejamento professor alunos 

Aula sexta em oito 

Tema energia elétrica em ação 

Objetivo ensinar aos alunos sobre rede de 

transmissão: aparelhos elétricos e 

consumo de energia 

entender sobre o uso dos aparelhos 

domésticos e a economia de 

energia 

Recursos 

materiais livros didáticos; vídeos sobre a 

transmissão de eletricidade e o 

consumo doméstico de energia 

cadernos, lápis, canetas, lápis de 

cor, livros para leitura 

humanos professor alunos 

Duração da aula uma hora-aula (50 minutos) 

Local sala de aula 
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Planejamento professor alunos 

Aula sétima em oito 

Tema água, produção de energia, proteção ao meio ambiente 

Objetivo ensinar sobre a importância da 

água no consumo de energia: uso 

do chuveiro elétrico 

entender a importância da 

conservação da água 

Recursos 

materiais vídeos sobre a transmissão de 

eletricidade e o consumo doméstico 

de energia com o uso do chuveiro 

elétrico 

cadernos, lápis, canetas, lápis de 

cor, revistas para recortar, tesoura, 

cola 

humanos professor alunos 

Duração da aula uma horas-aula (50 minutos) 

Local sala de aula 

 

 

 

 

Planejamento professor alunos 

Aula oitava em oito 

Tema energia elétrica; água: revisão de conteúdos 

Objetivo revisar os conteúdos das aulas 

anteriores 

fazer perguntas sobre os conteúdos 

apresentados. 

Recursos 

materiais quadro de giz, giz branco e 

colorido, livros didáticos sobre 

energia elétrica 

cadernos, lápis, canetas, lápis de 

cor, livros para leitura 

humanos professor alunos 

Duração da aula uma hora-aula (50 minutos) 

Local sala de aula 
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ANEXO 2 

 

Desenhos executados pelos alunos da 3ª série (A/B) 

Ensino Fundamental 

Escola Municipal Jardim das Graças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


