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RESUMO 

 

 

O Ensino Médio brasileiro vem passando por importantes transformações. 

Partindo da legislação em vigor e de outros documentos oficiais que subsidiam essas 

mudanças, essa pesquisa focaliza a noção de contextualização, discutindo as possibilidades de 

um Ensino de Física contextualizado ao ambiente de uma cozinha. Em virtude das 

dificuldades apresentadas pelos alunos de estabelecerem relações dos conteúdos apreendidos 

em sala de aula com suas vivências e experiências no cotidiano, propusemos a elaboração e a 

aplicação de uma Unidade Didática que teve como ponto de partida uma análise feita através 

de um questionário inicial. A Unidade foi elaborada com base na proposta do GREF (Grupo 

de Reelaboração do Ensino de Física) para um curso de Física Térmica, e envolveu situações 

do cotidiano dos alunos, particularmente atividades que buscavam relacionar os conteúdos 

trabalhados em sala com o contexto de uma cozinha. A Unidade foi aplicada numa turma da 

segunda série do ensino médio de uma escola pública do município de Limoeiro do Norte 

(CE). A avaliação da experiência permite afirmar que a contextualização é um desafio a ser 

perseguido, no intuito de que os estudantes possam olhar a Física de maneira mais crítica, 

compreendendo que essa disciplina é relevante para nós e está presente em todo o mundo ao 

nosso redor. 

 

Palavras-chave: Contextualização. Cotidiano. Física Térmica. Cozinha. 
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ABSTRACT 

 

Brazilian high school teaching has passing through important changes. Based on current 

legislation and other official documents this research focus on the notion of contextualization, 

discussing the possibilities of a Physics’ teaching contextualized at a kitchen environment. 

Given the difficulties presented by students in establishing the relation between the contents 

discussed in classroom and their own daily lives, we propose the elaboration and application 

of a didactic unity. This started after the analyses of an initial questionnaire answered by the 

students. The didactic unity was elaborated based on an earlier proposal made by GREF 

(Physics Teaching Reelaboration Group) for a Thermal Physics course, and involved 

situations on students daily lives, in particular, those activities tried to relate formal contents 

discussed in classrooms to the kitchen environment. The didactic unity was applied to a public 

high school classroom at Limoeiro do Norte (CE). After evaluation of this experience it is 

possible to state that contextualization is a challenge that shall be faced, so that students may 

have a more critical look at physics, understanding that this subject is of relevance to all of us 

and is present in all world around us. 

   

Key-words: Contextualization. Daily lives. Thermal Physics. Kitchen. 
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1  APRESENTAÇÃO 

 

Desde o primeiro dia que entrei numa sala de aula, em 1998, para ministrar 

aulas da disciplina de Física numa turma de terceira (3º) série do Ensino Médio, nessa época 

ainda denominada de Segundo Grau (2º), senti a necessidade de um aprimoramento, de um 

curso mais específico na área, a fim de melhorar a qualidade de ensino como também 

melhorar a prática como educadora. As aulas aconteciam durante o turno da noite na Escola 

de Ensino Médio Lauro Rebouças de Oliveira que, nesse período, fazia parte de uma das 

escolas de Ensino Fundamental. Desde essa época tenho sentido a indisposição dos alunos 

para irem à escola e, chegando lá, se apresentam desmotivados, sem perspectivas para com os 

conteúdos trabalhados em sala. Sem contar com o distanciamento que eles sentem dos 

conteúdos adquiridos em sala de aula com o dia-a-dia deles. 

Em 2004, achei que a oportunidade de concretizar esse objetivo acabara de 

surgir. Deparei-me com a existência de um curso de Mestrado voltado para a questão do 

ensino, estudos estes de muita carência no Brasil, pois apenas alguns estados possuem. Em 

função dessa possibilidade de melhoria da minha formação e do processo de ensino-

aprendizagem, procurei os meios para participar do PPGECNM da UFRN. Consegui e aqui 

estou colocando em prática todas as necessidades e motivações que me levaram a freqüentar 

este curso. 

Existem muitas questões a serem discutidas hoje com relação ao ensino, mas 

iremos abordar nesse presente trabalho algumas consideradas relevantes para o processo de 

ensino-aprendizagem. Pretendemos trabalhar as possibilidades de um ensino contextualizado, 

como também investigar quais conteúdos de Física estão relacionados à cozinha e como os 

alunos conseguem ver essa relação. Pelo fato de querermos aproximar esse conhecimento do 

aluno, seguindo o eixo orientador que é a contextualização, optaremos por trabalhar a Física 

presente no cotidiano. Por esse motivo, escolhemos a cozinha, um ambiente comum a todos e, 

além do mais, de fácil acesso. Afinal, a cozinha é um local presente em todas as residências e 

que dá possibilidades de se trabalhar com um ensino contextualizado. 

Discutir a contextualização é discutir o mundo vivencial do aluno, ou seja, 

partindo dele, considerando-o como ponto de partida e de chegada. O termo ‘contextualizar’ 

significa dar sentido ao que o aluno quer aprender. 

 Ensinar contextualizadamente não é apenas fazer a transposição de um 

conteúdo e, em seguida, tomar como exemplo uma situação do dia-a-dia dele. Contextualizar 

é fazer com que o conteúdo parta de uma necessidade do aluno, que esteja de um algum modo 
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ligado aos objetivos do Novo Ensino Médio, que podemos destacar como “exercício da 

cidadania, para o acesso às atividades produtivas, inclusive para o prosseguimento nos níveis 

mais elevados e complexos de educação, e para o desenvolvimento pessoal” (DCNEM, 1999, 

p. 69). 

Visando esses objetivos, elaboramos e aplicamos uma unidade didática, cujo 

eixo principal foi a contextualização do conhecimento físico, com o privilégio de situações 

vivenciadas pelos alunos. O trabalho foi desenvolvido com a participação efetiva dos alunos, 

em que o primeiro momento era realizado a partir deles, através de discussões em pequenos 

grupos, seguido de um grupo maior de discussão, fazendo com que os jovens participassem de 

modo a contribuírem para o processo de ensino-aprendizagem. Enfim, fazendo com que 

conseguissem relacionar os conteúdos apreendidos em sala de aula com o cotidiano deles, e 

em especialmente com o contexto de uma cozinha. 

Quanto ao conteúdo, optou-se pela Física Térmica, porque é um dos conteúdos 

mais presentes numa cozinha. E por ser um conteúdo trabalhado numa turma de 2ª série do 

Ensino Médio, a pesquisa será desenvolvida numa turma desse nível de ensino. 

Muitas questões são apontadas como responsáveis pela situação em que a 

educação brasileira se encontra atualmente, como também as dificuldades que os alunos 

sentem de compreender a Física relacionada com o cotidiano. Dentre elas, podemos destacar: 

• Má formação no Ensino Fundamental, visto que o aluno chega ao Ensino Médio com 

dificuldades nos conteúdos básicos e fundamentais desse nível de escolaridade; 

• Estatísticas que o governo quer mostrar, divulgando o crescimento de matrículas e 

certificados dos alunos no EF e EM; 

• Problemas com a formação inicial e continuada dos professores para o ensino específico; 

• Falta de perspectivas dos alunos, pois a maioria deles não consegue se motivar e nem têm 

expectativas com situações futuras, pois o modelo de sociedade que temos hoje aponta 

para isso; 

• Achar a Física muito distante do seu dia-a-dia, de modo a não fazerem nenhuma relação 

com os conteúdos apreendidos em sala de aula; 

• Desestímulo e desmotivação dos professores, podendo ser em virtude de uma sobrecarga 

de trabalho e acarretando pouco tempo para o planejamento das novas abordagens 

metodológicas ou por salários não satisfatórios que condigam com o trabalho exigido; 
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• A metodologia que é utilizada no desenvolvimento das aulas de Física que, na maioria das 

vezes, continua sendo trabalhada de forma tradicional, utilizando-se de forma repetitiva, 

tornando-se o aluno um mero espectador passivo; 

• Conteúdo trabalhado de forma descontextualizada, sem despertar nenhum interesse por 

parte dos alunos, levando os alunos a não dar importância àquilo que está sendo estudado; 

• Ensino priorizando ainda a aprovação no vestibular, sem dar destaque à formação integral 

do ser como indivíduo responsável no processo ensino-aprendizagem, como também ser 

contribuinte pela mudança na sociedade atual. 

Em função de tudo isso, sentiu-se a necessidade de por em prática este eixo 

orientador, que é a contextualização, o qual está inserido nas novas propostas do Ensino 

Médio. Propostas estas que serão discutidas no segundo capítulo dessa pesquisa, baseado em 

documentos como os PCNEM, as DCNEM, a nova LDB e o relatório da UNESCO, além de 

outros documentos de natureza mais específica como o RCB e os PCN+. As propostas 

educacionais presentes nestes documentos dizem respeito ao novo Ensino Médio, que deixou 

de ser exclusivamente preparatório para o “ensino universitário”, trabalhando a questão da 

formação do ser, ou melhor, uma educação que propicie ao ser humano atuar, transformar, 

realizar-se como pessoa, sobretudo, a desenvolver o exercício da cidadania. 

De acordo com a nova LDB, o novo Ensino Médio se apresenta com uma nova 

roupagem, sendo considerado como uma etapa final da Educação Básica, tornando-se assim 

básico para o desenvolvimento do indivíduo em várias dimensões de sua vida. Daí a 

preocupação de preparar esse aluno para poder enfrentar as situações-problema que são 

presentes e inevitáveis na nossa vida. 

Defende-se, assim, um ensino contextualizado como auxiliador à compreensão 

dos conteúdos trabalhados em sala de aula de modo a valorizar o que se está aprendendo, 

levando o aluno a sentir necessidade de aprender algo. 

Ainda no capítulo 2, serão discutidas as questões das competências e 

habilidades almejadas para que o aluno alcance no final do Ensino Médio, tais como: 

“informar e informar-se, comunicar-se, expressar-se, argumentar logicamente, aceitar ou 

rejeitar argumentos, manifestar preferências, apontar contradições, fazer uso adequado de 

diferentes nomenclaturas, códigos e meios de comunicação” (PCN+, 2002, p. 15). 

No terceiro capítulo, consta todo o contexto da pesquisa, desde o processo de 

aplicação e análise do questionário piloto, do planejamento da Unidade Didática, como 

também a aplicação desta Unidade. O questionário piloto teve como finalidade investigar 

quais itens da cozinha são associados à Física, que conteúdos estão relacionados e como os 
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alunos vêem essa relação. O planejamento da Unidade Didática foi realizado a partir dos 

resultados obtidos nesta análise. A aplicação desta Unidade, desenvolvida através dos alunos 

em interação com o professor, utilizando-se de situações bastante comuns a todos os 

envolvidos, é relatada a seguir. As atividades elaboradas e trabalhadas nesta pesquisa, também 

serão apresentadas neste capítulo de forma bem detalhada. 

Para a elaboração das atividades, foram escolhidas situações observadas e 

também vivenciadas pelos alunos, de modo a proporcionar um ensino de forma 

contextualizada. Tomamos como referência o GREF, que aponta para questões que visam um 

ensino dessa natureza, pois o mesmo faz destaque para o contexto de uma cozinha. 

Dentre as atividades, foi feito um experimento com itens de uma cozinha para 

proporcionar aos alunos uma maior compreensão do mundo físico em relação aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Foi também um objetivo desmistificar essa visão errônea que os 

jovens têm da Física, visão esta de não verem importância no conteúdo trabalhado em sala. 

No último capítulo, serão apresentadas as considerações finais, avaliando a 

relevância e importância desse trabalho para o ensino de Física, e ressaltando a nova visão da 

Física que os alunos, objetos dessa pesquisa, têm hoje. 
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2   O NOVO ENSINO MÉDIO E O ENSINO DE FÍSICA 

 

A educação brasileira passa por mudanças, inclusive no Ensino Médio. Na última 

década, vimos surgir documentos legais que fundamentam essas transformações. Dentre eles, 

destacamos: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996; as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), de 1999; e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), também de 1999. Vale destacar que, 

inserido nos PCNEM, há as quatro premissas apontadas pela UNESCO, que são os pilares da 

educação. Além desses documentos de cunho maior, há também materiais de natureza mais 

específica, os quais estão mais direcionados para a área das Ciências Naturais e Matemática, 

que são: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+), de 2002; e os Referenciais Curriculares Básicos (RCB), produzidos em cada estado. 

As propostas educacionais presentes nestes documentos dizem respeito ao novo 

Ensino Médio, que deixou de ser exclusivamente preparatório para o ensino universitário, 

passando a ter um caráter voltado para a formação integral dos educandos, independente da 

continuidade dos estudos, tornando-se um curso de fase “terminal” (KAWAMURA e 

HOSOUME, 2003, p.23). Ao mesmo tempo, tornou-se mais amplo, com o aumento 

significativo das matrículas de alunos. Houve um crescimento de 90%, entre o ano de 1988 a 

1997, em relação às matrículas que já existiam, de modo a proporcionar mudanças na 

sociedade (PCNEM,1999, p.16). 

Esse novo ensino parte do pressuposto de que o indivíduo deve ser o construtor 

do seu próprio conhecimento, descartando a hipótese de ser um espectador passivo da 

aprendizagem. O objetivo dessas mudanças no nosso processo de ensino é expandir e 

melhorar sua qualidade, para fazer frente aos desafios postos por um mundo em constantes 

transformações. Porém, apesar desse enfoque do ensino, muitas aulas continuam sendo 

ministradas com base em livros didáticos viciados na proposta de preparação para o ingresso 

no vestibular e não numa educação para formação do ser, ou melhor, uma educação que 

propicie ao ser humano atuar, transformar, realizar-se como pessoa, e, sobretudo, desenvolver 

o exercício da cidadania.  

Nessa perspectiva, autores sinalizam para algumas das necessidades de 

surgimento do novo Ensino Médio: 
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- As novas formas de produção, a globalização ou mundialização das 
economias, que se apresentam e se definem pela ruptura tecnológica 
característica da chamada terceira revolução técnico-industrial. 
- As formas de produção e circulação dos saberes passam por mudanças 
radicais ocupando o lugar central nos processos de desenvolvimento em 
virtude da revolução informática. 
- A necessidade de uma Nova Escola que eduque na vida e para a vida.  
(NUNEZ e RAMALHO, 2002, p. 3). 

 

Trataremos, a seguir, de documentos mais específicos que apresentam o Novo 

Ensino Médio como sendo uma das etapas da Educação Básica, etapa esta considerada final, 

em que há propostas de mudanças que estão sintonizadas com essa nova visão da educação. 

 

2.1  O Relatório da UNESCO: Os Pilares da Educação 

 

 A educação tem por meta transmitir de maneira eficaz e significativamente 

saberes e saber-fazer embasados à civilização, pois são essas as bases das competências do 

futuro. Em função do mundo se encontrar num estado de turbulência e complexidade, cabe à 

educação fornecer caminhos para que o indivíduo se sobressaia de situações deste mundo tão 

agitado. 

O conhecimento não pode ser acumulado desde os primeiros anos de vida. 

Devem-se fornecer meios de aprofundamento, de atuação, de modo a enriquecer 

conhecimentos já adquiridos e consequentemente fazendo suas devidas adaptações. 

Do ponto de vista da instrumentação da cidadania democrática, no currículo 

devem estar inseridos conteúdos e meios de aprendizagem que contribuam para desenvolver 

no indivíduo os três domínios da ação humana, a saber: a vida em sociedade, a atividade 

produtiva e a experiência subjetiva. Para se chegar a esse objetivo almejado, foi necessária a 

incorporação de diretrizes gerais e orientadoras apontadas pela UNESCO (relatadas nos 

PCNEM) como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea. São estes os 

quatros pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. De 

acordo com Delors (2003, p.90), essas quatro premissas resumem-se em apenas duas, visto 

que “aprender a conhecer” se apresenta como sendo a essencial para o ensino formal, 

enquanto que “aprender a fazer” se classifica numa posição inferior. No entanto, as outras 

duas, em algumas situações, se comportam como sendo um prolongamento das duas 

consideradas mais gerais. 
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Aprender a conhecer: 

A educação não deve ser uni direcionada. Ao contrário, deve abranger um 

campo muito vasto, pois oferece oportunidades de aprofundamento em várias áreas do 

conhecimento. Ela é um instrumento de desenvolvimento intelectual, que busca trazer ao 

indivíduo a compreensão do mundo complexo, como também desenvolver possibilidades 

tanto na vida pessoal como na profissional, a fim de que tenha uma vida digna. Quando 

adquiridas essas qualidades, o indivíduo torna-se autônomo, capaz de compreender o real, 

estimulando o senso crítico e conseqüentemente aumentando a capacidade de discernimento. 

Aprender a conhecer é uma porta para a educação ilimitada no decorrer da 

vida, pois oferece oportunidades de continuar aprendendo. Nesse sentido, esse pilar “pode ser 

considerado, simultaneamente, como um meio e como uma finalidade da vida humana” 

(DELORS, 2003, p. 90). 

Trabalhando com a memória, estamos nos promovendo a evitar cair na 

inutilidade, na dificuldade de difusão de informações em virtude de um armazenamento 

excessivo. A mente tem que ser cultivada cuidadosamente desde a infância para não 

corrermos o risco de recairmos a um automatismo, em função de exercícios trabalhados de 

forma tradicional. 

 

Aprender a fazer: 

O aprender a conhecer e aprender a fazer são considerados indissociáveis. 

Sendo que o segundo está mais relacionado à formação profissional. Aprender a fazer não 

possui mais o caráter de preparar alguém para um trabalho material, de fazer parte da 

fabricação de alguma coisa. Esse aprender a fazer vai além da preparação de práticas 

rotineiras. Ela busca desenvolver o domínio cognitivo do ser humano, trabalhando a questão 

intelectual e mental. 

A aplicação da teoria na prática e a valorização da ciência na tecnologia têm 

um valor significativo no contexto social e terão como conseqüência um melhor desempenho 

do indivíduo face aos desafios de uma sociedade contemporânea. Levando em consideração 

que as habilidades e o estímulo a situações novas são fatores essenciais ao indivíduo para que 

esse possa se sobressair em momentos inéditos que irão aparecer. 
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Aprender a viver: 

 

A educação procura muitas vezes resolver de forma pacífica os conflitos posto 

pela sociedade atual, “desenvolvendo o conhecimento dos outros, das suas culturas, da sua 

espiritualidade” (DELORS, 2003, p. 97). 

A educação possui essa tarefa difícil de transmitir conhecimentos sobre dois 

níveis que se complementam, como segue: 

 

Num primeiro nível, a descoberta progressiva do outro. Num segundo nível, 
e ao longo de toda a vida, a participação em projetos comuns, que parece ser 
um método eficaz para evitar ou resolver conflitos latentes (DELORS, 2003, 
p. 97). 
 

É a capacidade de interação, em que o indivíduo desenvolve o “conhecimento 

do outro” e terá a “percepção das interdependências”.  “É o viver juntos”, realizando projetos 

em conjunto e se sobressaindo dos conflitos inevitáveis. 

Portanto, a educação formal seleciona tempo e momentos para iniciar projetos 

de cooperação e atividade social a fim de melhor desenvolver essa premissa. 

 

Aprender a ser: 

 

O desenvolvimento completo da pessoa é uma tarefa que a educação deve se 

propor a trabalhar. Desenvolvimento este que, segundo Delors, refere-se a: “espírito e corpo, 

inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade” 

(DELORS, 2003, p. 99). Aprender a ser nada mais é do que o desenvolvimento total do 

educando. 

Este deve ser preparado para desenvolver a autonomia de seus pensamentos e 

criticidades, de modo que seja capaz de solucionar ou de formar decisões nas situações que 

são imprescindíveis e inevitáveis em sua vida. Igualmente, exercer a liberdade de pensamento, 

discernimento, sentimento e imaginação, sendo responsável pelo destino escolhido pelo 

indivíduo. 

Além de todas essas potencialidades que o individuo precisa desenvolver é 

necessário que seja trabalhado na criança a consciência de que nos somos responsáveis pela 

sociedade na qual fazemos parte, ou seja, somos o ser transformador dessa nossa sociedade. 

Delors salienta que: “A diversidade das personalidades, a autonomia e o espírito de iniciativa, 
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até mesmo o gosto pela provocação, são os suportes da criatividade e da inovação” 

(DELORS, 2003, p. 100).  

Em suma, aprender a ser tem como meta que o desenvolvimento tem por 

objeto a realização completa do homem, em toda a sua riqueza e na complexidade das suas 

expressões e dos seus compromissos: indivíduo, membro de uma família e de uma 

coletividade, cidadão e produtor, inventor de técnicas e criador de sonhos (DELORS, 2003, p. 

101). Este postulado é apoiado totalmente pela Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI. 

 

Essas quatro qualidades / competências são inseparáveis na concepção 
curricular: Aprender a conhecer, deve aprender fazendo, que possibilita 
aprender a ser, mas só se aprende a ser aprendendo a conviver. (NUNEZ  e 
RAMALHO, 2002, p. 12). 

 

Analisando este relatório da UNESCO, conclui-se que a educação se 

apresenta como sendo a chave indispensável e fundamental para a realização desse sonho, 

pois promove o homem a ser sujeito desta realização, dessa utopia. 

 

2.2  A LDB 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

 

Direcionaremos agora o nosso olhar à nova LDB (lei 9394/96), dando ênfase à 

questão da reforma curricular. De acordo com a lei, o novo Ensino Médio se apresenta com 

uma nova roupagem, sendo considerado como a etapa final da Educação Básica, tornando-se 

assim básico para o desenvolvimento do indivíduo em várias dimensões de sua vida. 

A constituição de 1988 já caminhava na direção dessa concepção, definindo 

como sendo dever do estado a “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio” (inciso II do Art. 208) (BRASIL, 1988). 

O Art. 21 (inciso I e II) da LDB afirma que a educação escolar é constituída 

pela Educação Básica e a Educação Superior, sendo a primeira composta pela Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

O Ensino Médio, antes da nova lei, era caracterizado como “2º grau” e tinha a 

incumbência de preparar os educandos para o “prosseguimento dos estudos e habilitar para o 

exercício de uma profissão técnica”. Com a reforma, a nova LDB enriqueceu sua finalidade, 

criando novas perspectivas, como “vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. 
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A LDB visa com essa reforma proporcionar a todos os educandos uma 

educação de forma equilibrada, almejando os seguintes objetivos (LDB, Art.35, incisos I a 

IV): 

 

I - A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionados a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
(LDB, 1996, p. 12). 

 

O inciso IV do Art. 35 da referida lei deixa evidente a preocupação com a 

compreensão dos processos científicos e tecnológicos, visto que fazemos parte de uma 

sociedade em que a tecnologia está bastante desenvolvida e este processo é muito acelerado. 

A preparação para prosseguir os estudos não se reduz apenas ao acúmulo de informações, mas 

deve permitir o poder de compreensão do mundo físico, social e cultural, além de desenvolver 

a capacidade de aprender e continuar aprendendo. 

Em virtude dessa realidade, o ensino das ciências naturais e matemática, 

especificamente a física, tem como uma das finalidades direcionar o conteúdo teórico à 

prática vivencial do aluno, com o objetivo de melhor se adequar às condições de vida que lhe 

são propostas, além de facilitar o processo ensino aprendizagem, de forma a dar sentido ao 

que o educando está aprendendo. O conhecimento que está sendo assimilado precisa ter 

algum sentido e importância na vida do aluno, de modo que ele possa utilizá-lo em situações 

que lhe forem necessárias. 

 

2.3  As Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

 

O eixo principal destes documentos almeja que o aluno, no final do Ensino 

Médio, tenha condições de partir para realização dos seus próprios ideais, tanto pessoais como 

coletivos, pois, para esses documentos, essa é a formação cidadã necessária ao indivíduo. 

Ricardo (2003), falando sobre as DCNEM, destaca que: A formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico como objetivo central do Ensino 

Médio. (RICARDO, 2003, p. 8). 
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Uma frase citada por Calvino – em fins do milênio passado – tem um sentido 

muito forte para educação brasileira: “Só aquilo que formos capazes de construir neste 

milênio poderemos levar para o próximo” (PCNEM, 1999, p. 68). 

Diante das finalidades almejadas pelo novo projeto de educação, as 

metodologias, o currículo e as diversas maneiras de avaliação serão desenvolvidos de modo 

que o aluno, no final do Ensino Médio, demonstre: 

 

I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna; 
II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 
exercício da cidadania. 
(DCNEM, 1999, p. 69) 

 

Esta é, também, uma manifestação da União Européia (presente nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais), que alerta sobre a importância de outros fatores que deverão ser 

levados em consideração para a universalização do Ensino Médio: 

 

A missão fundamental da educação consiste em ajudar cada indivíduo a 
desenvolver todo o seu potencial e a tornar-se um ser humano completo, e 
não um mero instrumento de economia; a aquisição de conhecimentos e 
competências deve ser acompanhada pela educação do caráter, a abertura 
cultural e o despertar da responsabilidade, social. (DCNEM, 1999, p.72). 

 

Quando se pensa numa reforma, não se está falando somente do Ensino Médio, 

e sim do ensino em geral, revendo-se as metodologias aplicadas, os conteúdos trabalhados, o 

envolvimento da comunidade escolar, como também as relações sociais existentes.  Todos 

esses processos de mudanças devem ser coerentes com os fundamentos do novo Ensino 

Médio brasileiro, que dão ênfase à questão humana, levando em consideração os direitos e 

deveres dos cidadãos. Acerca desses fundamentos, podemos destacar certos princípios 

subjacentes, expressos nos documentos, como: 

� Estética da sensibilidade; 

� Política da igualdade; 

� Ética da identidade. 

Trabalhar a sensibilidade é desenvolver a capacidade de: 

 

[...] continuidade, à diversidade expressiva, ao ordenamento e à permanente 
estimulação pelas palavras, imagens, sons, gestos e expressões de pessoas 
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que buscam incansavelmente superar a fragmentação dos significados e o 
isolamento que ela provoca. (DCNEM, 1999, p. 76).  

 

Na aplicação deste princípio estamos descartando a exclusão, a intolerância e 

destacamos a compreensão, a crítica, o entendimento e a explicação. Além do mais, 

desenvolver a criatividade, estimulando o espírito da invenção, da curiosidade e da 

afetividade. Levando em consideração que este princípio valoriza a leveza, a delicadeza e a 

sutileza. A característica da diversidade traduz ao ensino uma educação que esteja aberta a 

trabalhar com as diferenças de professores e alunos que constituem a escola. 

A política da igualdade, como o próprio termo já expressa, é quando se trata de 

igual para igual, tanto em relação às oportunidades como também no tratamento 

personalizado, respeitando as individualidades. “Seu ponto de partida é o reconhecimento dos 

direitos humanos e o exercício dos direitos da cidadania”. (PCNEM, 1999, p.76). Dando 

oportunidade para que todos escutem e falem no momento certo, respeitando direitos e 

deveres de cada um e garantindo o acesso à educação e a outros fatores sociais que o ser 

humano necessita, como o combate a qualquer tipo de preconceito e descriminação.  

Reforçando o que foi dito, os documentos expressam que: 

 

A política da igualdade deve ser praticada na garantia de igualdade de 
oportunidades e de diversidade de tratamentos dos alunos e dos professores 
para aprender e aprender a ensinar os conteúdos curriculares. (DCNEM,   
1999, p.78). 

 

No entanto, para que isso aconteça será necessário que o Estado forneça 

condições a fim de que o ensino tenha sua devida qualidade, o que a LDB expressa no inciso 

IX do Artigo 4: “padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem”.  

Para complementar esses fundamentos do novo Ensino Médio, iremos agora 

abordar a questão da ética de identidade: “Essa ética se constitui a partir da estética e da 

política, e não por negação delas. Seu ideal é o humanismo de um tempo de transição” 

(DCNEM, 1999, p. 78). 

O compromisso da educação, sob o ponto de vista ético, é com a construção de 

identidades e não transmissão de valores morais, pois a mesma tem que criar condições a fim 

de que as identidades “se constituam pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo 

reconhecimento do direito à igualdade” (DCNEM, 1999, p.78). 
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A construção da autonomia é a finalidade que está relacionada à ética da 

identidade. Com a aplicação desta finalidade, o indivíduo será capaz de tomar decisões e ir a 

busca de um projeto de vida. É na autonomia que há uma combinação entre todos os 

princípios, tanto da ética, quanto da estética e da igualdade. A escola autônoma é aquela que 

pode ser responsável pela elaboração do seu projeto político pedagógico de acordo com o 

público alvo em que ela está inserida e também conforme as normas da lei estabelecida pelo 

Ministério da Educação, envolvendo também a diversidade. Com isso, cada escola irá assumir 

a sua própria identidade, que diferenciará das demais pela parte “diversificada do currículo”, 

sendo a este adicionadas propostas inovadoras, a fim de que os alunos e a comunidade possam 

participar no processo educativo da escola para uma melhor organização institucional. 

De acordo com as DCNEM, esses fundamentos são um conjunto de premissas 

que, sendo desenvolvidas, contribuirão para se chegar a um novo Ensino Médio. Enfatizando 

que: 

 
A pedagogia, como as demais “artes”, situa-se no domínio da estética e se 
exerce deliberadamente no espaço da escola. A sensibilidade da prática 
pedagógica para a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos será a 
contribuição específica e decisiva da educação escolar para a igualdade, a 
justiça, a solidariedade, a responsabilidade. (DCNEM, 1999,  p.80). 

 

Além desses princípios fundamentais que favorecem os processos de mudanças 

no ensino-aprendizagemm, os PCNEM trazem propostas de uma reorganização curricular em 

áreas do conhecimento, com o objetivo de contribuírem para uma educação de qualidade. 

Com isso, os PCNEM “buscam dar significado ao conhecimento escolar, mediante 

contextualização, e evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade” 

(PCNEM, 1999, p.12). “A formação do aluno deve visar à aquisição de conhecimentos 

básicos, à preparação científica e à capacidade para usar as diferentes tecnologias relativas às 

áreas de atuação” (PCNEM, 1999, p. 14). 

A contextualização e a interdisciplinaridade, quando associados, são princípios 

curriculares considerados como eixos centrais dos PCNEM que serão capazes de provocar 

uma revolução no ensino, tendo em vista que a contextualização é um eixo orientador que 

visa educar o indivíduo para a vida, valorizando as “experiências concretas e diversificadas, 

transpostas da vida cotidiana para situações de aprendizagem” (LOPES, 1999, p. 3). A autora 

sinaliza que “educar para vida requer a incorporação de vivências e a incorporação do 

aprendido em novas vivências” (LOPES, 1999, p. 3). 
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Essas propostas vêm acompanhadas de um novo vocabulário, com expressões 

como: contextualização, interdisciplinaridade, competências e habilidades, que contribuem 

vigorosamente para essas mudanças. (KAWAMURA e HOSOUME, 2003, p. 22). 

Com a reorganização curricular do Ensino Médio, as disciplinas foram 

divididas em áreas do conhecimento, mas mesmo assim não deixaram de estar interligadas. 

Como havia mencionado anteriormente que a interdisciplinaridade é um dos meios utilizados 

para se evitar a fragmentação, ela é uma das estratégias que foram adicionadas ao ensino para 

contribuir nessas inter-relações, pois “todo conhecimento mantém um diálogo permanente 

com outros conhecimentos, que pode ser de questionamento, de compreensão, de iluminação 

de aspectos não distinguidos”.  (DCNEM, 1999, p. 86). 

Este eixo estruturador é mais que uma aglutinação de metodologias e 

linguagens de várias disciplinas. É a complexidade do objeto que se pretende 

conhecer/compreender que exige reconhecer e ultrapassar os limites de uma única disciplina 

(RICARDO, 2003, p.11). Ela tenta complementar, dialogar, comparar os outros 

conhecimentos a fim de melhor compreensão e entendimento do mundo. A 

interdisciplinaridade não é somente uma prática metodológica, uma junção de disciplinas ou 

até mesmo uma demonstração de áreas, ela abrange um campo epistemológico. Ressaltando 

que apesar da justaposição das disciplinas, elas não perdem sua individualidade. Os PCNEM 

destacam que a integração não deverá ocorrer apenas entre as disciplinas da área, mas entre 

todas as áreas de nucleação. 

Existem disciplinas que se afinam, enquanto que outras se distanciam. Isso 

acontece dependendo de várias situações, tais como: a metodologia utilizada, os 

procedimentos implicados, a problemática que se pretende trabalhar, as habilidades que 

envolvem os sujeitos do estudo.  

A interdisciplinaridade dá oportunidade de o aluno enxergar o objeto com outra 

ótica, com perspectivas diversificadas, aprendendo maneiras diferentes de conhecer o objeto 

como um todo. É recomendável que o tema estudado surja de uma necessidade que os alunos 

estejam sentindo algo que necessita de uma intervenção, de uma investigação. 

Apesar da individualidade de cada disciplina, há uma integração entre elas, no 

momento da compreensão das causas e fatos que interferem na situação real, no trabalho com 

linguagens adequadas para melhor aquisição de conhecimentos, como também no processo 

dos registros obtidos durante todo o trabalho de pesquisa. 
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Mesmo dentre os pesquisadores na área de educação, não existe um consenso. 

Alguns defendem que a interdisciplinaridade possui uma definição baseado no ponto de vista 

empirista, dentre eles destacamos Heckhausen e Scurati. Seguem alguns desses conceitos:  

• Interdisciplinaridade heterogênea: uma programação elaborada a partir de várias 

disciplinas, havendo pouca ligação entre as mesmas, sem muito aprofundamento. 

• Pseudo-interdisciplinaridade: as disciplinas assumem a mesma instrumentação, no 

entanto, possuem uma relação intrínseca entre as disciplinas envolvidas.  

• Interdisciplinaridade auxiliar: se apropria de métodos utilizados em outras disciplinas. 

• Interdisciplinaridade complementar: há uma sobreposição de disciplinas, almejando o 

mesmo objetivo e com isso promovendo a descoberta de novas relações complementares.  

• Interdisciplinaridade unificadora: é uma interação gerada entre duas disciplinas em virtude 

de uma estreita relação existente entre ambas. 

Além dessa diversidade de definição com relação a este princípio, há também 

uma discordância com relação a sua classificação, que podemos destacar: 

interdisciplinaridade linear, interdisciplinaridade estrutural e interdisciplinaridade restritiva. A 

linear é quando o método, os modelos e as leis de uma determinada disciplina podem ser                    

desenvolvidos por outras disciplinas. A estrutural está relacionada à interação entre duas 

disciplinas ou mais, dando origem a uma nova, enquanto que a restritiva, como o próprio 

nome expressa, diz respeito ao limite de atuação quando se trabalha uma determinada 

problemática. 

De acordo com Piaget, essa integração entre as disciplinas se aproxima 

bastante do que ele denomina de “estruturas subjacentes”, considerando um aspecto 

importante dessa situação: 

 

A compreensão dessas estruturas subjacentes não dispensa o conhecimento 
especializado, ao contrário. Somente o domínio de uma dada área permite 
superar o conhecimento meramente descritivo para captar suas conexões 
com outras áreas do saber na busca de explicações (DCNEM, 1999, p. 89). 

 

Como as competências, habilidades e a contextualização são termos relevantes 

para esse trabalho, serão abordadas a seguir, dando maior ênfase ao contexto da pesquisa. 
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2.3.1 Competências e habilidades  

 

Essa idéia é defendida por diversos autores, (LE BOTERF, 1997, apud 

NUÑEZ, 2003, p. 118), defende que: ‘competência’ é um saber mobilizador em que o aluno 

irá desenvolver operações cognitivas complicadas com o objetivo de chegar a um resultado, 

ou seja, competência é “um saber prático contextualizado nas situações de resolução de 

problemas”. Existe quando o aluno consegue mobilizar saberes, ele é capaz de realizar 

operações mentais, a partir de momentos que vivenciou na escola com o uso de conteúdos 

curriculares, fazendo uma relação com a vida cotidiana, nas variadas situações para se chegar 

a uma resolução de problemas. 

A competência, como destacamos acima, está relacionada com o saber 

mobilizar, saber este que não se desenvolve num momento e sim a longo prazo e em situações 

concretas. Este é um “novo sentido” de competência atribuída por Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2003, p.119). Estes autores relacionam algumas características à idéia de competência. São 

elas: 

a) ser mostrada em um contexto real; 

b) situar-se numa variação de estado que vai do simples ao complexo; 

c) basear-se num conjunto de recursos; 

d) não se reduzir aos recursos do indivíduo; 

e) ser uma prática intencional (um saber agir); 

f) ser um projeto, uma finalidade; 

g) ser uma potencialidade de ação; 

h) ser um ato bem sucedido (um agir competente – atuação); 

i) ser um ato imediato e eficiente; 

j) ser uma capacidade de agir com estabilidade. 

 

A formação da competência é uma questão que vem causando muita polêmica 

dentro do contexto do ensino. Alguns pesquisadores defendem que a competência “surge 

como um modelo que se opõe aos saberes” (DIAS, NUÑEZ e RAMALHO, 2004, p. 120), 

tendo ainda a visão de que a escola é que primeiro instrui, ou melhor, é a responsável pela 

transmissão de conhecimentos e também pela construção de saberes. Do ponto de vista de 

Perrenoud, a escola que ensina baseado na construção de saberes se opõe a uma implantação 

do ensino por competências. Ele defende a idéia de que “a oposição entre saberes e 

competências tem fundamento, mas ao mesmo instante é injustificada” (PERRENOUD, apud 
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DIAS, NUÑEZ e RAMALHO, 2004, p. 120). Daí as duas justificativas que fundamentam sua 

opinião: 

 

- tem fundamento, porque não se pode desenvolver competências na escola 
sem limitar o tempo destinado à pura assimilação de saberes, nem sem 
questionar sua organização em disciplinas fechadas; 
- é injustificada, porque a maioria das competências mobiliza certos saberes, 
ou seja, desenvolver competências não implica virar as costas aos saberes, 
ao contrário (DIAS, NUÑEZ e RAMALHO, 2004, p. 120). 
 

Ainda, de acordo com Perrenoud: 

 

A noção de competência pode ser entendida como uma capacidade de agir 
eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 
conhecimentos, mas sem se limitar a eles (PERRENOUD, 1999, apud 

RICARDO, 2003, p. 10). 
 

A competência não é ensinada de forma direta. Será necessário criar situações 

a fim de que sejam desenvolvidas essas competências. Há uma confusão entre competências e 

habilidades, em que a maioria das pessoas considera que sejam a mesma coisa, mas as 

mesmas assumem categorias diferenciadas. 

As competências relacionam-se com os recursos “cognitivo-afetivos em ação”, 

num “contexto real” (NUÑEZ et al., 2004, p.121), enquanto que a habilidade está direcionada 

a um “saber o que fazer”. 

 

As habilidades que estariam mais ao alcance da escola, não deveriam ser 
compreendidas como um simples saber-fazer procedimental, mas talvez um 
saber o que fazer, ou ainda saber e fazer, articulando assim competências e 
habilidades, pois estas são indissociáveis (RICARDO, 2003, p. 10). 

 

No entanto, além da compreensão do que seja competência, é imprescindível 

que a escola tenha sua concepção de educação e saiba quais saberes são indispensáveis para 

adicioná-los ao planejamento da escola, a fim de que os alunos saibam utilizá-los, 

desenvolvendo assim sua cidadania e contribuindo para o mundo do trabalho. 

No ensino por competências, não se pretende trabalhar a partir dos conteúdos, 

como no ensino tradicional. Pelo contrário, devem-se seguir estratégias que “norteiem as 

escolhas didáticas e práticas pedagógicas, inclusive dos conteúdos” (RICARDO, 2003, p. 10), 

de modo a exigirem uma “transposição didática”.  
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Ricardo discute o conceito de competências (a partir de trabalho de Guy le 

Boterf) como sendo: 

 

A passagem pelos estados de incompetente inconsciente, no qual o sujeito 
não sabe que não sabe alguma coisa, de incompetente consciente, onde o 
sujeito sabe que não sabe algo; de competente consciente, no qual o sujeito 
sabe o que sabe sobre algo; e de competente inconsciente, onde o sujeito não 
sabe o que sabe, pois teria recursos cognitivos mobilizáveis em situações-
problema que ainda não conhece. O sentido da palavra incompetente neste 
texto não tem o sentido pejorativo, apesar de dá a entender isto. (RICARDO, 
2003, p. 10). 

 

A escolaridade básica do individuo é de fundamental importância para a 

aquisição de competências, pois a mesma não acontece por acaso, ou seja, de forma 

espontânea. A escola optará a que objetivo deseja alcançar, tomando-o como meta principal. 

As competências e os saberes humanos possuem algumas características em comum: ambas 

podem ser adquiridas tanto na escola como em outros ambientes fora dela (RAMALHO, 

NUÑEZ e GAUTHIER, 2004, p. 122). Os saberes ensinados sob o ponto de vista de um 

contexto em ação e mobilizados por competências, proporcionarão aos alunos o 

aprofundamento no ambiente de sua vida social. 

 
Além de se compreender o conceito de competências, é também essencial 
repensar a concepção de educação presente na escola. É por em perspectiva 
os objetivos educacionais e se perguntar que sujeito pretende-se formar e 
para qual sociedade (RICARDO, 2003, p. 10). 
 

É neste fazer competente que está a chave do processo de aprendizagem do 

aluno para promovê-lo à cidadania e melhor adequá-lo ao mundo do trabalho, utilizando-se 

dos saberes que o aluno traz consigo, tanto dos adquiridos                    

como aqueles que estão implícitos, na busca da mobilização para promover a construção dos 

saberes por competências. 

O saber é algo que se constrói em conjunto, dependendo dos seus interesses 

pessoais, afetivos, sociais, crenças, anseios etc. Não acontece somente por meio direto da 

escola. 

Em resumo, as competências básicas de que estamos falando são: 

 

1) Da capacidade de abstração, de pensar diferentes alternativas para 
solução de um problema, de trabalhar em equipe e de buscar conhecimentos. 
2) Do desenvolvimento do pensar de uma forma global, do pensamento 
divergente e do pensamento crítico. 
3) Da disposição para procurar e aceitar críticas e para enfrentar desafios. 
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4) Da criticidade, curiosidade e do saber comunicar-se. 
(NUÑEZ e RAMALHO, 2002, p. 8) 

 

Existem competências e habilidades que são gerais e aplicáveis a todas as áreas 

do conhecimento, ressaltando que cada disciplina possui sua particularidade. A seguir, 

apontaremos  aquelas que são comuns e essenciais a todas as disciplinas: 

 

Informar e informar-se, comunicar-se, expressar-se, argumentar 
logicamente, aceitar ou rejeitar argumentos, manifestar preferências, apontar 
contradições, fazer uso adequado de diferentes nomenclaturas, códigos e 
meios de comunicação... (PCN+, 2002,  p. 15). 

 

A partir de um contexto mais geral, as competências e habilidades possuem 

suas subdivisões, representadas por três categorias, como seguem: 

� representação e comunicação; 

� investigação e compreensão; 

� contextualização sócio-cultural. 

Essas dimensões serão discutidas posteriormente, quando nos referirmos ao 

Ensino de Física. 

Segue a lista das principais competências e habilidades almejadas para que os 

alunos adquiram no final do Ensino Médio na área das Ciências da Natureza, Matemática e 

suas Tecnologias (dentre outras, que podem ser encontradas nos PCNEM,  1999, p. 215-217): 

 

Representação e Comunicação: 

• Ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico. 

• Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones...). 

• Exprimir-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta. 

• Produzir textos adequados para relatar experiências, formular duvidas ou apresentar 

conclusões. 

• Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente 

relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou cotidianos. 

 

Investigação e Compreensão 

• Formular questões a partir de situações reais e compreender aquelas já enunciadas. 
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• Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-

problema. 

• Formular hipóteses e prever resultados. 

• Interpretar e criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações. 

 

Contextualização Sócio-cultural: 

•  Compreender as ciências como construções humanas, entendendo como elas se 

desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o 

desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 

• Entender o impacto das tecnologias associados às Ciências Naturais, na sua vida pessoal, 

nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

 

2.3.2  Contextualização 

 

Os PCNEM e as DCNEM trazem propostas consideradas inovadoras que 

podem produzir no Ensino Médio muitas mudanças, de modo a gerar conseqüências como 

novos objetivos, idéias e métodos de ensino. Ressaltando que não é necessariamente 

obrigatória a utilização de novos objetivos, pois poderá haver uma análise e uma criação de 

estratégias dos objetivos já utilizados. 

Diante das propostas destes documentos, existe um eixo orientador que 

contribui significativamente para essas mudanças, que corresponde à contextualização. Este 

eixo orientador juntamente com a interdisciplinaridade é uma das possibilidades de 

articulação do Ensino Médio com o objetivo de torná-lo mais integrado, “que busca superar as 

características históricas de fragmentação e desvinculação com a vida real dos estudantes a ele 

atribuídas” (GOMES, 2002, p. 2). 

 

Todo conhecimento é socialmente comprometido e não há conhecimento 
que possa ser aprendido e recriado se não se parte das preocupações que as 
pessoas detêm. O distanciamento entre os conteúdos programáticos e a 
experiência dos alunos certamente responde pelo desinteresse e até mesmo 
pela deserção que constatamos em nossas escolas. Conhecimentos 
selecionados a priori tendem a se perpetuar nos rituais escolares, sem passar 
pela crítica e reflexão dos docentes, tornando-se, desta forma, um acervo de 
conhecimentos quase sempre esquecidos ou que não se consegue aplicar, por 
se desconhecer suas relações com o real. (PCNEM, 1999, p. 36). 
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A contextualização é um princípio norteador do novo Ensino Médio, que visa 

proporcionar ao indivíduo maior sentido no que está aprendendo. Segundo os RCB, 

 

A contextualização trabalha na perspectiva de evocar dimensões presentes 
na vida pessoal, social e cultural, tendo em vista mobilizar competências já 
adquiridas. Isso implica reforçar a interação imprescindível entre a teoria e a 
prática (RCB, 2000,  p. 27). 

 

 A contextualização, enfim, deve ser compreendida como um eixo orientador 

que “visa a dar significado ao que se pretende ensinar para o aluno” (RICARDO, 2003, p. 10). 

Entendemos, portanto, que a realidade vivencial do aluno seja o que devemos tomar como 

ponto de partida e também o de chegada, de modo que ele tenha uma nova visão e 

compreensão do que está ao seu redor. 

Para contextualizar um conteúdo, é de fundamental importância que se repense 

a “relação entre o sujeito e o objeto” (PCNEM, p. 91), levando em consideração que, na 

maioria das escolas, o conhecimento é apenas reproduzido, não havendo oportunidade para 

que o aluno saia da posição de espectador passivo. Descarta-se, assim, a possibilidade do 

indivíduo tornar-se construtor do seu próprio conhecimento, nesse sentido denominada de 

perspectiva construtivista. 

 

O Construtivismo sustenta a idéia de que o homem, tanto nos aspectos 
cognitivos e sociais do comportamento como nos afetivos, não é um mero 
produto do ambiente nem um simples resultado de suas disposições, mas sim 
uma construção da interação ativa deste com o ambiente em que vive. O 
conhecimento, portanto não é uma cópia da realidade, mas uma construção 
humana (LIMA, PAULINO FILHO e NUNEZ, 2004, p. 84). 

 

O professor do século XXI, para efetivar essas mudanças, deverá passar por 

novas exigências na sua formação como também no seu desenvolvimento profissional. Ele 

não pode ser mais um mero “transmissor de informações”, utilizando-se de aulas repetitivas 

de maneira mecânica, levando aos educandos a se tornarem incapazes de serem autônomos e 

críticos, como também alheios à realidade, a ponto de não se acharem peças indispensáveis no 

desenvolvimento da comunidade escolar e da sociedade em geral. 

Para tanto, é de extrema importância que se faça um trabalho de formação com 

os profissionais da área de ensino, a fim de desenvolver neles o papel de educadores ao invés 

de meros transmissores. Da formação profissional desses novos educadores, deve fazer parte 

o uso de ferramentas de ensino como a reflexão e a crítica. Três defensores dessa idéia 

afirmam: Assumir a reflexão, a crítica, a pesquisa como atitudes que possibilitam ao professor 
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participar na construção de sua profissão e no desenvolvimento da inovação educativa. 

(RAMALHO, NUNEZ e GAUTHIER, 2003, p.5). 

 

Assim, é necessário relacionar a prática ou experiência de vida cotidiana do 

aluno com o seu conhecimento teórico apreendido em sala de aula. Desse modo, o contexto 

mais próximo dele deve ser aquele mais fácil de ser trabalhado. Na LDB está explicitamente 

valorizado o contexto do trabalho e da cidadania. Esses dois contextos abrangem diversas 

dimensões, sendo que, no contexto do trabalho, considerado pelo documento como primordial 

(a cidadania é submissa a ele), está incluído e é “também imprescindível a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos” (LDB, p. 12). Além do mais, 

uma vez caracterizado como um princípio que organiza o currículo e que o Ensino Médio 

passou a fazer parte da Educação Básica, o trabalho deixou de possuir um caráter 

profissionalizante e assumiu uma nova identidade, como sendo uma das principais atividades 

humanas: 

[...] enquanto campo de preparação para escolhas profissionais futuras, 
enquanto espaço de exercício de cidadania, enquanto processo de produção 
de bens, serviços e conhecimentos com as tarefas laborais que lhe são 
próprias.  (DCNEM, 1999, p. 92). 

  

Enquanto que a cidadania abrange a questão do cotidiano, da vida pessoal e da 

convivência, e “é o contexto que é mais próximo do aluno e mais facilmente explorável para 

dar significado aos conteúdos da aprendizagem” (DCNEM, 1999, p. 94).  Vivemos num 

mundo onde os fatos são regulamentados pelas leis da natureza, e somos também parte 

integrante de uma sociedade imersa nas relações sociais. As informações, atualmente, estão 

mais acessíveis, mais diversificadas e produzidas com o uso de materiais mais sofisticados. 

O respeito, de modo geral, tanto ao outro como ao público é um ponto de 

partida para a conquista da cidadania, podendo ser adquirido em ambientes escolares, 

familiares, com turmas de amigos, com a convivência cotidiana. Na vida pessoal, devemos 

levar em consideração um contexto muito importante e específico que é o do meio ambiente, 

do corpo e da saúde (DCNEM, 1999, p . 94). 

Levando em consideração os termos “contexto” e “contextualização”, que são 

consideravelmente relevantes para a pesquisa, faz-se necessário a diferenciação dos mesmos. 

Eles possuem uma significativa diferença do ponto de vista disciplinar, tanto pela visão 

sociológica, psicológica como pedagógica. O contexto faz uma mediação entre o pensamento 

e a aprendizagem, de modo a utilizar “ferramentas culturais e específicas para a construção 
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dos sentidos”, promovendo uma interação entre os sujeitos envolvidos nessa construção. 

Esses contextos podem aparecer de diversas maneiras, tais como: escolar, cotidiano, ciência, 

sócio-profissional, etc., mas dentre eles os mais importantes para o ensino de ciências são os 

contexto cotidiano, contexto da ciência e contexto escolar. 

Enquanto que a contextualização pode ser compreendida como o “processo 

para criar cenários” na elaboração de suas formulações abstratas. Olhando para o lado do 

ensino/aprendizagem essa criação diz respeito à formulação de estratégias que servirão para o 

desenvolvimento das atividades no contexto escolar.  

A contextualização visa estabelecer uma relação dos “conteúdos disciplinares 

com os aspectos cotidianos da vida dos alunos” (GOMES, 2002, p.5). Com isso, torna-se 

viável um trabalho baseado neste princípio que ajude a pôr em prática as propostas 

contempladas na nova LDB. 

Quando se trata do dia-a-dia do aluno, não podemos esquecer que existem 

outros saberes por eles adquiridos que se diferenciam em vários aspectos, tais como a 

natureza, generalidade, universalidade, campo de aplicação, entre outros. 

Faremos agora um breve relato de cada um dos tipos de conhecimentos e 

saberes, dando atenção especial ao conhecimento cotidiano do aluno, já que este é um assunto 

de extrema relevância para a questão da contextualização.  

 

*  Conhecimento Científico: 

É o conhecimento reconhecido pelas comunidades científicas, que esteja em 

consonância com procedimentos científicos e depende de um corpo de conhecimentos que 

tenham sido validados pela ciência. A aquisição deste conhecimento não é utilizada apenas 

para aplicação no cotidiano, mas também para explicar a realidade a partir de modelos 

teóricos. São racionais, seguem discursos lógicos, argumentativos e sendo explicativos 

mediante experiências de pesquisadores. 

De acordo com Martinez: 

 
O conhecimento científico é baseado numa racionalidade (ou racionalidades 
– uma lógica discursiva/argumentativa) e nas experiências dos 
pesquisadores, constituindo-se num conhecimento explicativo, crítico e 
teórico-prático (MARTINEZ, 2003, apud NUÑEZ, 2004, p. 114). 

 

Dois autores (FURIÓ e ESCOBEDO, 1994, apud NUÑEZ, 2004, p.114), 

sugerem, para a construção do conhecimento científico, uma seqüência de metodologias que 

têm como características: 
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� Aceitam a natureza hipotética do conhecimento declarativo (caráter 

duvidoso ou óbvio); 

� Primam os conhecimentos procedimental e explicativo do tipo 

hipotético-dedutivo (parte-se do corpo teórico vigente); 

� Usam aproximações qualitativas, mas também procuram objetivar 

essas aproximações por meio de observações quantitativas; 

� Valem-se do pensamento convergente, mas prima o divergente para 

falsear o conhecimento declarativo, como busca global da coerência; 

� Estruturam conhecimentos procedimentais seguros (diversas 

estratégias); 

� Usam raciocínios pluricausais, mais complexos. 

 

O conhecimento científico não é mais dito como único verdadeiro. Ele “perdeu 

parte do seu encanto, mas não seu poder” (LOPES, 1999, p. 106). Apesar de ser considerado 

como um conhecimento que perdeu um pouco da sua magia, o senso comum ainda o toma 

como referência como um conhecimento verdadeiro e absoluto, objetivo, sem interferência da 

subjetividade e que é comprovado através de experiências e por meio de observações.  

Atualmente, nos deixamos levar pelas situações que envolvem idéias 

científicas equivocadas e acreditamos sem saber de certo o que esteja falando. Lopes cita um 

exemplo de um plano de governo que fala das propostas governamentais com relação à 

política econômica do país e, pelo fato do autor ser um economista famoso, nós simplesmente 

cremos naquela proposta sem os devidos questionamentos. Quanto mais somos leigos com 

relação à ciência, mas acreditamos em propagandas desta natureza. 

 Com o aperfeiçoamento da ciência e sua sofisticação, os homens sentem mais 

dificuldades de compreensão gerando no indivíduo um sentimento de fascínio e humilhação. 

 

[...] o homem comum nada sabe do que se passa no mundo da ciência, a não 
ser por certas informações mais ou menos neo-exotéricas que se divulgam 
em publicações nas quais encontramos uma mescla de magia, pseudocência 
e de charlatismo (JAPIASSU, 1991, apud LOPES, 1999). 

 

O conhecimento científico é necessário para todo e qualquer indivíduo, para 

nos defendermos da “retórica ciência” (LOPES, 1999, p.108) que vem atuando de forma 

ideológica em nosso cotidiano. A fim de nos livrarmos de processos de opressão e, nesse 

sentido, vivermos melhor. Com a apropriação deste conhecimento, fica mais fácil fazermos 
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questionamentos de seus métodos, como também, “seus processos ideológicos e de alienação, 

sem deixar de compreender os limites de suas possibilidades de atuação” (LOPES, 1999, p. 

108). 

Um reconhecimento do que seja ciência no mundo atual, permitirá distinguir 

do real o exagero cometido pela mídia. Esses exageros proporcionam ao indivíduo uma 

mitificação, ou um estranhamento da mesma. 

 

*  Conhecimento cotidiano: 

É um conhecimento adquirido pelo aluno resultante da integração com o meio 

natural e o social do qual ele faz parte, de forma espontânea e informal, desenvolvendo-se de 

maneira freqüente. O ambiente cultural no qual está inserido o aluno é um fator que contribui 

muito com as idéias que ele tem, podendo constituir-se em “crenças populares”, incentivados 

pela própria cultura (MARTINEZ, 2003, apud NUÑEZ, 2004, p.115). É um conhecimento de 

utilidade no cotidiano, se estruturando logicamente e possuindo caráter pragmático de forma 

adaptativa. 

Possui característica individual e procedimental, havendo forte ligação entre o 

cognitivo e o afetivo. Nessa perspectiva, apesar de ser um conhecimento construído num 

grupo social, é considerado como sendo um conhecimento individual, proporcionando ao 

aluno a capacidade de solucionar problemas e se sobressair de situações cotidianas que 

aparecem. 

È composto por diversos saberes e constitui-se de um conhecimento múltiplo, 

que não possui uma teoria sistematizada, estabelecendo critérios necessários para responder às 

exigências do cotidiano. Além do mais, é adquirido a partir de experiências e práticas de 

inteira utilização na vida cotidiana, possuindo características que ajudam na aplicabilidade de 

tarefas ao invés da conceituação. 

A função da escola com relação a este conhecimento é a de reformulação, em 

parceria com o indivíduo, problematizando informações sobre a ciência que é produzida pelos 

cientistas. Vale ressaltar que se trata “de uma realidade compartilhada por homens que têm 

em comum não apenas objetivos, mas também os meios para a sua concretização” 

(FANFANI, 2004, apud NUÑEZ, 2004, p. 116). 

Utilizar o conhecimento cotidiano do aluno é uma das ferramentas da 

contextualização, ou seja, uma das estratégias a ser inserida na sala de aula, de modo a 

valorizar o que o aluno traz consigo a fim de que venha a contribuir para uma aprendizagem 

significativa. A questão do cotidiano do aluno possui versões diferentes com relação as suas 
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contribuições para o ensino-aprendizagem. Alguns autores consideram que o conhecimento 

cotidiano do aluno pode ter um caráter positivo, enquanto outros defendem que pode 

funcionar como obstáculo. 

 

Caráter de positividade do conhecimento cotidiano 

 

Houve um tempo em que a metodologia empregada era a tradicional que 

considerava o conhecimento cientifico como o merecedor de valorização, enquanto outros 

saberes eram vítimas de desprezo e da falta de importância. Nesse período só quem detinha o 

verdadeiro conhecimento era a escola.  

Atualmente, já não faz mais sentido se pensar dessa forma, porque o 

conhecimento e forma de saberes adquirido não têm mais origem somente na escola, apesar 

de ainda ser o local de aquisição do conhecimento científico. Estes são adquiridos através de 

várias formas, como também em comunicação com os outros. 

Os saberes de que falamos são os adquiridos pelo sujeito desde o seu 

nascimento até as variadas situações da vida, interagindo com o seu meio social, natural e 

material. Diante de uma observação da natureza, o indivíduo cria hipóteses e tenta explicar 

aquele fenômeno, como também estabelece relações de causa e efeito. Todo ser humano é 

movido por regras, costumes, hábitos, valores, laços afetivos e é em alguns momentos de sua 

vida que se conquista, ou melhor, se aprende todos esses comportamentos que estão 

vinculados ao meio social de que ele faz parte, do qual podemos destacar a família, o trabalho, 

a escola e também grupos de amigos. 

É com essa enorme carga de conhecimentos que o indivíduo chega à escola. 

Não é certo que se jogue tudo fora ou até mesmo que se ignorem essas informações e se parta 

do zero, como se o aluno fosse um saco vazio, sem nenhum conhecimento prévio. Portanto, 

para se trabalhar a questão da construção do conhecimento é necessário levar em consideração 

todo esse conhecimento trazido por ele. 

“Conhecimento cotidiano” foi o nome dado à junção dos diversos saberes 

trazidos pelos alunos para a escola. Incluído neste conhecimento, podemos destacar o 

conhecimento do senso comum e os saberes populares.  

Lopes ressalta que: 

 

Como um saber produzido a partir das práticas sociais de grupos específicos, 
os saberes populares podem ser considerados um saber cotidiano do ponto 
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de vista desse pequeno grupo, mas não são cotidianos do ponto de vista da 
sociedade como um todo, como ocorre com o senso comum. De uma 
maneira geral, os saberes populares não são um conhecimento necessário 
para que esses grupos se orientem no mundo, ajam, sobrevivam, se 
comuniquem, o que constitui um senso comum geral. Mas são 
conhecimentos necessários para aquele dado grupo viver melhor. Nesse 
contexto se inclui o saber das classes populares com respeito as ervas 
medicinais, á construção de casas, à culinária, aos diferentes tipos de 
artesanatos, muitos deles associados à produção de artefatos para o trabalho, 
mas também às práticas políticas e sua formas de organização, às diferentes 
maneiras de expressão artística e de garantia da sobrevivência. Ou seja, 
enquanto o senso comum, aponta para a universalização e para a 
uniformidade, os saberes populares apontam para a especificidade e para a 
diversidade (LOPES, 1999, p. 150-151). 
 

O conhecimento cotidiano é um saber que está implícito no indivíduo e é 

característico de cada um, possuindo sua identidade própria. Esses saberes são 

importantíssimos para o processo ensino-aprendizagem, possuindo argumentos suficientes 

para vencer as situações presentes no nosso dia-a-dia. Trabalhando com o cotidiano do aluno, 

estamos criando possibilidades de aproximarmo-nos da realidade vivida por eles. 

 

O conhecimento cotidiano como obstáculo 

 

Em algumas situações, esses conhecimentos do cotidiano que o aluno traz 

dificultam o aprendizado, pois os mesmos se apresentam em discordância com o 

conhecimento científico. A área das ciências da natureza é vitima de situações deste tipo. 

Mesmo levando em consideração que a época em que vivemos faz parte de um mundo 

globalizado e em constantes transformações, e que a ciência e a tecnologia estão inseridos 

neste mundo, isso não quer dizer que o conhecimento do senso comum seja transformado em 

conhecimento cientifico, ou seja, o conhecimento científico não é um prolongamento do senso 

comum.  Diria que seria o oposto: os conceitos e teorias científicas são na maioria das vezes 

trabalhados pelos meios de comunicação de maneira descontextualizada, de modo apressado e 

sem seguir uma certa severidade, acarretando uma visão distorcida da natureza da ciência e do 

trabalho dos cientistas. 

Nesse sentido, o aluno, através da sua convivência com os diversos ambientes, 

tanto na sociedade como em observações da própria natureza, adquire um saber da ciência de 

forma errônea e mal interpretada. A função da escola é acatar esse conhecimento do cotidiano 

que o aluno já traz e problematizá-lo, a fim de se chegar a um conhecimento científico 
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propriamente dito. Dessa forma, é possível que o conhecimento trazido por eles se transforme 

em obstáculo ao invés de contribuir para um maior entendimento. 

No ensino tradicional, o conhecimento científico era considerado como o 

único, verdadeiro, supremo. Mas essa visão não é mais a de hoje. Levando para o lado 

epistemológico, ou seja, fazendo uma relação com a natureza do conhecimento científico, 

esses dois conhecimentos são considerados muito diferentes com relação à generalidade, 

universalidade, coerência e formalismo. O conhecimento do senso comum foi batizado como 

ingênuo, empirista e realista. 

Alguns autores abordam a idéia de que o conhecimento do cotidiano possa ser 

um obstáculo para o ensino-aprendizagem. G. Snyders denomina o conhecimento científico 

como “cultura elaborada” e o do cotidiano como “cultura primeira”. Já Gaston Bachelard 

afirma que “a ciência opõe-se ao senso comum, contradizendo-o” (MENDES e MARTINS, 

2006, p.5). “O conhecimento do real é luz que sempre projeta algumas sombras” 

(BACHELARD, 2005, p.17). 

Bachelard fala mais: “o ato de conhecer dá-se contra um conhecimento 

anterior, destruindo conhecimentos mal estabelecidos, superando o que, no próprio espírito, é 

o obstáculo à espiritualização” (BACHELARD, 2005, p.17). 

Para haver uma concordância com a ciência é necessária uma renascença 

espiritual de modo a aceitar uma mutação que contradiz o conhecimento do passado. A 

opinião é um argumento que deve ser destruído, visto que este obstáculo é o primeiro a ser 

superado (BACHELARD, 2005, p.18). “O espírito cientifico só pode ser construído 

destruindo o espírito não científico” (BACHELARD, 1996, p.12). “É preciso que o 

pensamento abandone a empirismo imediato. O pensamento empírico assume, portanto, um 

sistema” (BACHELARD, 2005, p.25). 

Em busca de uma compreensão do conhecimento cientifico, é necessário que o 

aluno passe por um processo de ruptura, de mudança de conceitos entre o conhecimento já 

existente e o conhecimento com uma visão científica, “rompendo com o conceito aparente do 

senso comum” (LOPES, 1999, p. 149).  Além do mais, os conhecimentos cotidianos devem 

ser mantidos com limites, a fim de evitarmos uma universalização baseados em experiência e 

na repetição. Pesquisas mostram que alunos do ensino de Ciências sentem dificuldade de 

passar por esse processo de mudança, são resistivos, pois os mesmos possuem esses conceitos 

internamente arraigados em virtude de um conhecimento cotidiano que satisfaz as suas 

necessidades. Geralmente, a maioria dos alunos não consegue fazer essa mudança de 

conceito, permanecendo com os dois e utilizando o científico nos momentos necessários na 
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escola, enquanto que o do cotidiano para solucionar problemas com relação à vida diária, nos 

momentos com a família, ou até mesmo em grupos de amigos e outras situações dessa 

natureza. 

Nesse sentido, fica a cargo da escola proporcionar essa ruptura entre os 

conhecimentos trazidos pelo aluno e o conhecimento científico sistematizado. Para a escola 

conseguir fazer essa socialização, a sugestão aqui mencionada está na escolha do contexto a 

ser trabalhado, de modo que proporcione ao educando a construção do conhecimento 

científico sem descartar a idéia do conhecimento do cotidiano. Segundo dois autores 

(MORTIMER, 2000; MARTINS, 2004, apud MENDES e MARTINS, 2006, p. 8) não se trata 

apenas de uma “mudança conceitual”, e sim de uma mudança do “perfil conceitual”, perfil 

este que propicia a aplicação de um determinado conceito em diversos contextos vivenciados 

pelo aluno. 

O aluno, conseguindo alcançar este perfil e tendo a consciência dele, atribuirá a 

cada saber a sua devida valorização sem um destaque exorbitante a um deles, 

conscientizando-se da “existência desses contextos diversos” (MENDES e MARTINS, 2006, 

p. 8), que contribui para situar os saberes. 

 

 *  Conhecimento do senso comum: 

É resistivo a novos conhecimentos, tanto o científico como o escolar, uma vez 

que possui caráter transclassista, ou seja, possuindo grau de universalidade e com isso 

permeia “diferentes classes e grupos sociais” (LOPES, 1999, p.148), sendo considerado como 

subdivisão do conhecimento cotidiano. Apesar de apontar para essa universalidade, não 

podemos dizer que existe só um senso comum, que é único. “Podemos ter, ao mesmo tempo, 

em diferentes lugares, mais de um senso comum, elaborado a partir das relações sociais de 

dados grupos”. (LOPES, 1999, p. 151).  

Conforme o que foi dito, Gramsci afirma que: 

 

O senso comum não é uma concepção única, idêntica no tempo e no espaço: 
é o ‘folclore’ da filosofia e, como folclore, apresenta-se em inumeráveis 
formas; seu traço fundamental e mais característico é o de ser uma 
concepção (inclusive nos cérebros individuais) desagregada, incoerente, 
inconseqüente, adequada à posição social e cultural das multidões, das quais 
ele é filosofia (GRAMSCI, 1978, apud LOPES, 1999, p. 151).  

 

A autora faz uma ressalva com relação aos conhecimentos não científicos. No 

caso do senso comum e dos saberes populares, se por acaso o primeiro for alvo de crítica 
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como também de rejeição, estará indiretamente afetando o saber popular e outros que não 

tenham o caráter científico. 

Levando em consideração o ponto de vista epistemológico, o que há de 

diferente entre o senso comum e o conhecimento científico é o racionalismo e não o 

conservadorismo (LOPES, 1999, p. 149). Quando Bachelard afirmou anteriormente que: “O 

espírito cientifico só pode ser construído destruindo o espírito não científico”, não significa 

dizer que o científico é o único verdadeiro que possui validade e sua devida quantificação 

decorrente da prática. 

Alguns autores, como Jantsch e Schaefer, consideram equivalentes os termos 

senso comum e saberes populares, pois, segundo eles: 

 

[...] apesar de afirmarem não ser esse um privilégio das pessoas das camadas 
populares, consideram ser entre os indivíduos populares a que o senso 
comum encontra mais expressões (JANTSCH e SCHAEFER, 1993, apud 

LOPES, 1999, p. 149). 
 

Furió e Escobedo fazem uma enumeração de características de uma 

“epistemologia do senso comum”: 

 

� Aceitação acrítica do conhecimento declarativo assumido por todos 

como veracidade; 

� Priorização do conhecimento procedimental e explicativo do tipo 

empirista-indutivista (generalização a partir de casos concretos); 

� Preferência pelo uso de raciocínios qualitativos para estabelecer 

conclusões gerais; 

� Favorecimento do pensamento convergente ao validar o 

conhecimento declarativo (busca pontual de coerência); 

� Expressão de um conhecimento procedimental pouco rigoroso (uma 

única estratégia); 

� Utilização fundamental de raciocínios do tipo causal e linear. 

(FURIÓ e ESCOBEDO, 1994, apud NUÑEZ, 2004, p. 116) 
 

*  Saberes populares 

Lopes (1999) dá uma significação a esse saber, comentando que é um saber 

“fruto da produção de significados das camadas populares da sociedade” (LOPES, 1999, p. 

150), em que essas classes populares são classificadas com relação a situação econômica e 

cultural. Ela ainda afirma que é em conseqüência da luta diária das pessoas em busca da 

sobrevivência e de suas práticas sociais cotidianas, e através dessas práticas, que o indivíduo 

constitui diferentes saberes. 
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O saber popular “produzido a partir das práticas sociais de grupos específicos” 

(LOPES, 1999, p. 150) pode ser caracterizado como um saber cotidiano, tomando como 

referência esse pequeno grupo. Se levarmos em consideração a sociedade como um todo, daí 

não tem mais um saber popular e sim um conhecimento do senso comum. De acordo com a 

autora, do ponto de vista geral: 

 

[...] os saberes populares não são um conhecimento necessário para que 
esses grupos se orientem no mundo, ajam, sobrevivam, se comuniquem, o 
que constitui um senso comum geral. Mas, são conhecimentos necessários 
para aquele dado grupo viver melhor.  (LOPES, 1999, p. 150). 

 

Os saberes populares são uma particularidade de cada grupo, como por 

exemplo de grupos de construção civil, possuindo características de especificidade e de 

diversidade. Já o senso comum possui caráter de universalidade para a uniformidade. 

Além da especificidade e da diversidade, os saberes populares possuem a 

característica de “serem colocados à margem das instituições formais, fruto da situação de 

classe de quem os produz”, situações estas onde são organizados em pequenas instituições e 

afastados de saberes que possuem seu caráter científico que a sociedade garante. (LOPES, 

1999, p. 152). 

Existe uma relação ideológica que difere o senso comum dos saberes 

populares: O resgate de saberes populares deve ser atravessado necessariamente pela crítica do senso 

comum e às reformulações ideológicas que contribuem para a dominação neles existentes. (LOPES, 

1999, p. 152). 

 

Nesse sentido, ressaltamos que a valorização dos saberes populares não se 

refere em uma igualdade epistemológica, dando-lhe um caráter científico que não possui. São 

exatamente os limites de atuação de um saber que determina a validação desse saber de modo 

que seja de natureza científica ou não-científica. 

 

*  Saber escolar 

É a base do saber que está contida no currículo escolar. É a parte mais 

importante a ser ensinada, constituído de informações indispensáveis a serem desenvolvidos 

nos vários campos educacionais. [...] é vivenciado pelo aluno, por meio das diferentes formas de ler 

e interpretar a ciência e seus produtos, com base no subjetivismo e objetivismo do aluno 

(MARTINEZ, 2003, apud NUÑEZ, 2004, p. 115). 
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Do exposto anterior, temos o conhecimento cotidiano com duas características 

que podem ser denominadas adversas: uma considera esse conhecimento como positivo para 

o ensino-aprendizagem, pois é o próprio conhecimento trazido pelo indivíduo que 

proporcionará ao aluno o ponto de partida para construir sua aprendizagem; por outro lado, 

temos o caráter de obstáculo para a compreensão do conhecimento cientifico sistematizado, 

que para se construir será necessário o isolamento desse saber do aluno. 

A função da escola é fazer com que essa visão de dicotomia seja superada, de 

maneira a sistematizar o conhecimento do cotidiano (senso comum e saberes populares) com 

o científico. Como ponto de partida devemos considerar que esses conhecimentos “são 

dialeticamente complementares” (MENDES e MARTINS, 2006, p. 9). Devemos também 

levar em conta a questão da ruptura entre os conhecimentos do senso comum e o 

conhecimento dito científico, o que gera uma tensão entre eles. Essa tensão não se dá em 

função do conhecimento científico ser um prolongamento do cotidiano, mas em virtude de 

que o sujeito envolvido nesse processo de ensino-aprendizagem seja o mesmo. 

Para isso é necessária a valorização dos saberes trazidos pelos alunos, de 

trabalhar com contextos partindo dos conhecimentos deles, ou seja, contextualizar, partir de 

experiências próprias que sejam do dia-a-dia dos sujeitos. Com um ensino baseado nessas 

propostas, teremos chances de nos aproximar de um ensino de qualidade que passe a ter mais 

sentido e significado para os educandos como também para a sociedade em geral. 

Antigamente, a escola era o lugar privilegiado para o conhecimento científico, 

não dando oportunidades para uma aprendizagem partindo do saber cotidiano. Hoje a escola 

tenta harmonizar esses saberes a fim de se chegar a uma aquisição e sentido da aprendizagem 

pelos alunos.  É através dessa harmonização que se tem o saber escolar. Nesse sentido, não 

podemos dizer que a escola é a fabricante do conhecimento científico, a produtora 

propriamente dita, mas é um local de utilização da ciência de forma sistematizada para “fins 

didáticos” (MENDES e MARTINS, 2006, p. 9) A função da escola nesta situação é fazer o 

papel de mediadora desses saberes, a partir daí criar para o seu contexto escolar o seu próprio 

saber. 

 A “transposição didática” é uma expressão utilizada no contexto escolar que 

está relacionado com a adequação do conhecimento científico à escola. Nesta adequação, a 

ciência perde um pouco das suas características, pois há uma mudança para um ambiente que 

possui metodologias diferentes em função de novas teorias e propósitos com fins escolares. 

Segundo Lopes: 
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A mediação (transposição) didática é a formação do conhecimento científico 
em algo substancialmente diferente da ciência de referência – o 
conhecimento escolar -, conhecimento este que nem sempre trabalha em 
favor de tornar público o conhecimento científico (LOPES, 1999, p. 159). 

 

A cultura primeira, que é o caso do cotidiano do aluno, e da elaborada, que se 

refere ao conhecimento científico, são os alvos desse saber escolar. Através da mediação da 

escola e da transposição didática, em virtude das inquietações desses saberes, é que se chega 

ao saber escolar. 

De acordo com o que foi dito, “o saber escolar surge da tensão entre o 

cotidiano e o científico, entre a cultura primeira e a elaborada” (MENDES e MARTINS, 

2006, p. 10). 

Mas, apesar da contextualização ser importante, não devemos banalizar o 

ensino, ou correremos o risco de interpretações errôneas ou empobrecidas, visto que a 

aprendizagem escolar possui seu caráter próprio que é sistemático, consciente e deliberado. 

De acordo com os PCNEM: 

 

Contextualizar os conteúdos escolares não é liberá-los do plano abstrato da 
transposição didática para aprisioná-los no espontaneísmo e na 
cotidianeidade. Para que fique claro o papel da contextualização, é 
necessário considerar, como no caso da interdisciplinaridade, seu 
fundamento epistemológico e psicológico (PCNEM, 1999, p. 94-95). 

 

 

Da análise desses diversos “tipos de saberes”, fica evidente que contextualizar, 

enfim, deveria significar trabalhar com a idéia de um “saber escolar” que seja, de fato, 

mediador entre o conhecimento científico e os conhecimentos cotidianos. 

A contextualização não garante a integração das disciplinas, pois as mesmas 

possuem sua lógica de organização de conteúdos que é característica de cada uma e para isso 

acontecer seria necessário que houvesse uma mudança muito significativa em cada disciplina. 

Nesse sentido, a contextualização contribui para a superação de alguns dos 

problemas enfrentados no ensino, proporcionando a construção do conhecimento através de 

elementos presentes no cotidiano. Desse modo, este princípio torna-se essencial para o papel 

de concretização dessas mudanças, visto que o novo modelo de educação trabalha 

significativamente a questão da construção do conhecimento, considerando-se que é um 

processo no qual o aluno consegue sentir uma maior relação com o meio, de maneira a 
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proporcionar uma assimilação dos conteúdos, uma percepção de sua utilização e finalmente 

uma maior compreensão do mundo em que vivemos. 

A contextualização é um eixo orientador que relaciona os elementos presentes 

no cotidiano do aluno, com situações e experiências vivenciadas por ele de modo a tornar a 

aprendizagem significativa e dar maior sentido ao que se está aprendendo. Com base nesse 

contexto é que tanto os saberes e conhecimentos que os alunos possuem através de seu 

convívio social, quanto o conhecimento cientifico sistematizado e, por fim, o conhecimento 

escolar que é produzido através da mediação desses saberes, são de extrema importância para 

o processo ensino-aprendizagem, já que os alunos estão inseridos nesse mundo do qual eles 

fazem parte. 

 

2.4  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (e os PCN+) e o Ensino de Física 

 

Os PCN+ (Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais) é um documento que vem complementar os PCNEM, tendo em vista 

que essas orientações são compostas de vários volumes e que a sua devida criação foi a partir 

da divisão das disciplinas em áreas do conhecimento. No caso do PCN+, nosso foco é a área 

das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

Iremos, portanto, falar um pouco a respeito das competências e habilidades a 

serem desenvolvidas em Física, como também apontar, no que diz respeito à 

contextualização, a possibilidade de tentar fazer valer essa proposta dentro do ambiente de 

uma cozinha. Além disso, faremos um breve comentário das dificuldades e deficiências de se 

trabalhar o ensino da Física de forma contextualizada. 

 

2.4.1. Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Física 

 

Os PCNEM e os PCN+ se unem para dar um novo sentido ao ensino de Física, 

para que o jovem saiba “lidar com o seu dia-a-dia, suas aspirações e seu trabalho” 

(KAWAMURA e HOSOUME, 2003, p. 24). Estamos falando das competências básicas a 

serem desenvolvidas no indivíduo. 

Com relação às habilidades, os PCNEM relacionam uma quantidade de 

habilidades bem maior em relação às competências, e consideram as habilidades como uma 

“competência menor”, ou seja, possuindo o caráter de “competência específica” (PCN+, 2002, 

p. 15). 
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A disciplina de Física possui uma gama de conhecimentos que só o Ensino 

Médio não dá conta de desenvolver. Por conta disso, há uma seleção dos conteúdos a serem 

trabalhados com os alunos, sendo que no momento da delimitação do programa para ser 

desenvolvido em sala, são levados em consideração àqueles mais gerais, segundo “áreas de 

fenômenos de natureza física” (PCN+, 2002, p. 61), não desprezando suas subdivisões, ou 

seja, de cada ramo da Física. 

Em se tratando da escolha desses conteúdos, os critérios utilizados na maioria 

das vezes “restringem-se ao conhecimento e a estrutura da Física” (PCN+, 2002, p. 61), 

desconsiderando a formação que se deseja. No entanto, é nesse momento que é necessário 

definir se optamos por “o que ensinar de Física” ou “para que ensinar Física”. A escolha entre 

essas duas opções está no objetivo que se almeja, que vai desde a compreensão do mundo a 

um entendimento mais abstrato do que seja a Física. 

Quando tomamos como referência a Física na sua visão mais ampla, estamos 

preparando o aluno para uma fase posterior. Por outro lado, quando se trata da compreensão 

do mundo, nós preferimos dar condições necessárias para ele “saber lidar com situações reais, 

crises de energia, problemas ambientais, manuais de aparelhos, concepções de universo e 

assim sucessivamente” (PCN+, 2002, p. 61).  

Os conhecimentos essenciais a serem desenvolvidos com os alunos são aqueles 

que preparam o indivíduo numa concepção mais humanista, de forma abrangente e que de 

algum modo venha proporcionar uma formação do ser como um todo e não um conhecimento 

limitado que sirva somente para uso imediato. [...] objetivo mais amplo requer, sobretudo, que os 

jovens adquiram competências para lidar com situações que vivenciam ou que venham a vivenciar no 

futuro, muitas delas novas e inéditas (PCN+, 2002, p. 61).    

Devemos não nos preocupar com conteúdos, ou melhor, com seleção de 

conteúdos, mas com que habilidades deverão ser desenvolvidas no indivíduo durante o 

período em que ele esteja cursando o Ensino Médio. São essas habilidades que importam na 

fase escolar do aluno e não os conteúdos que poderão servir para o vestibular. È com essa 

finalidade que o objetivo do Ensino Médio deixou de ser exclusivamente preparatório para o 

“ensino universitário” e passou a ter uma visão mais voltada para formação do ser, 

“independente de sua escolaridade futura” (KAWAMURA e HOSOUME, 2003, p. 23). É 

válido ressaltar que os professores deverão ser preparados para um trabalho voltado nessa 

perspectiva, pois são eles umas das peças fundamentais para a concretização da mesma. 

Há competências que devem ser trabalhadas no aluno desde o início do ensino 

fundamental, tais como a observação, a experimentação e a investigação do mundo. Nesse 
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período, essas habilidades são trabalhadas de forma mais superficial, tentando explicar as 

situações momentâneas, fazendo apenas descrições de modo a classificá-las. Quando o aluno 

chega ao Ensino Médio, as referidas competências passam a ser tratadas com outra visão, esta 

de maior significação e interação com o real e relacionando de maneira mais ampla a partir de 

modelos explicativos e particulares da Física e, consequentemente, despertando para as 

abstrações que são características fundamentais ao “pensamento científico e à vida” (PCN+, 

2002, p. 62). 

Portanto, uma das questões que se levanta é a seguinte: que competências 

devem ser desenvolvidas no ensino de Física? Não esquecendo que cada competência 

selecionada está ligada com os objetivos a serem alcançados, o perfil da escola em que vai ser 

trabalhada, a condição social em que a instituição está inserida, ou seja, depende da realidade 

da escola. Dentre cada competência apontada para o seu desenvolvimento existem várias 

habilidades associadas a ela. 

Os PCNEM dividem as competências em três conjuntos1: representação e 

comunicação, investigação e compreensão e contextualização sócio-cultural. 

Essas dimensões foram feitas no sentido de se fazer uma inter-relação com as 

outras disciplinas. A representação e comunicação está relacionada com a área de 

linguagens e códigos, que diz respeito à linguagem específica da Física que expressa as 

representações ligadas a seu campo próprio. Linguagens estas como: nomenclatura, símbolos 

e códigos, suas designações de grandezas e unidades, em que algumas delas já se relacionam 

com a linguagem cotidiana moderna (PCN+, 2002, p. 24). 

A outra dimensão se refere a uma questão interna da própria área, que diz 

respeito à investigação e compreensão. Investigar os métodos e procedimentos como 

também compreender que de algum modo estão relacionados, ressaltando que cada disciplina 

tem o seu desenvolvimento próprio. Sabendo distinguir “entre modelo e realidade, entre 

interpretação e fenômeno, o domínio dos conceitos de interação e de função, de transformação 

.e conservação, de evolução e identidade” e outros desta natureza (PCN+, 2002, p.25), que 

contribui para a construção da cidadania. 

E, por último, a que estabelece relação com a área das Ciências Humanas que é 

a contextualização sócio-cultural dos conhecimentos científicos. Essa dimensão trata dos 

contextos históricos e sociais e seu desenvolvimento tecnológico, podendo diferenciar de 

                                                 
1 A UNESCO faz uma divisão diferente, distribuindo em grupos de cinco, tais como: dominar diferentes 
linguagens; compreender processos; diagnosticar e enfrentar problemas reais; construir argumentações e elaborar 
proposições solidárias. 
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disciplina para disciplina a questão dos aspectos éticos envolvidos. Em termos de história dos 

conceitos ou de sua evolução tecnológica, as fases distintas dessa diferenciação das 

especialidades não impedem a compreensão da cultura de forma mais abrangente, “da 

política, da economia dentro do contexto maior da vida humana” (PCN+, 2002, p.25). Essa 

competência pode ser considerada como mais geral do que as outras porque ela transcende as 

outras ciências. 

Segue a relação das competências e habilidades a serem desenvolvidas em 

Física, considerando as três dimensões citadas (PCNEM, 1999, p. 237), tais como: 

 

Representação e comunicação: 

• Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos. Compreender 

manuais de instalação e utilização de aparelhos. 

• Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a 

expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e 

discursiva entre si. 

• Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua 

representação simbólica. Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento 

apreendido, através de tal linguagem. 

• Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo 

interpretar notícias científicas. 

• Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados. 

 

Investigação e compreensão: 

• Desenvolver a capacidade de investigação física. Classificar, organizar, sistematizar. 

Identificar regularidades. Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito 

de medir, fazer hipóteses, testar. 

• Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, quantificar, identificar 

parâmetros relevantes. Compreender e utilizar leis e teorias físicas.  

• Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos 

tecnológicos. Descobrir o “como funciona” de aparelhos. 

• Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos 

físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões. 

• Articular o conhecimento físico com conhecimento de outras áreas do saber científico. 
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Contextualização sócio-cultural: 

• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua historia e relações 

com o contexto cultural, social, político e econômico. 

• Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios 

tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

• Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia. 

• Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura 

humana. 

• Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos 

físicos e/ou tecnológicos relevantes.  

 

2.4.2  Contextualização e o Ensino de Física  

 

Podemos mencionar inúmeras situações em que o professor pode trabalhar a 

contextualização. Embora não exista uma vasta literatura acerca desse conceito, as teorizações 

que perpassam o ensino contextual são diversas. Como já falamos anteriormente, trabalhar a 

contextualização é fazer ligações com os saberes que formam o conhecimento escolar do 

aluno, ou seja, o conhecimento científico e o cotidiano. Para que se concretize a 

contextualização, devemos considerar o dia-a-dia do aluno como ponto de partida e também o 

de chegada. 

Ensinar contextualizadamente não é apenas fazer a transposição de um 

conteúdo e, em seguida, tomar como exemplo uma situação do dia-a-dia. Contextualizar é 

fazer com que o conteúdo parta de uma necessidade do aluno, que esteja de um algum modo 

ligado aos objetivos do Novo Ensino Médio, em que podemos destacar o “exercício da 

cidadania, para o acesso às atividades produtivas, inclusive para o prosseguimento nos níveis 

mais elevados e complexos de educação, e para o desenvolvimento pessoal” (DCNEM, 1999, 

p.69). 

Nos PCNEM a aprendizagem contextualizada visa: 

 

[...] que o aluno aprenda a mobilizar competências para solucionar 
problemas em contextos apropriados, de maneira a ser capaz de transferir 
essa capacidade de resolução de problemas para os contextos do mundo 
social, especialmente, do mundo produtivo. Mas explicitamente, a 
contextualização situa-se na perspectiva de formação de aperfeiçoamento 
que serão avaliadas nos exames centralizados e nos processos de trabalho 
(LOPES, 1999, p. 4).  
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Os contextos cotidianos de que trata o texto dizem respeito ao pessoal, ao 

profissional e ao social. O contexto pessoal está relacionado ao indivíduo de forma direta, 

relacionado com as suas experiências, como também a sua saúde. O profissional trata da 

formação profissional do educando, enquanto que o social atinge um campo ligado às 

questões ambientais através da utilização das tecnologias e o sistema produtivo (LOPES, 

1999, p. 4). 

Já o contexto histórico-filosófico de produção dos conhecimentos científicos é 

uma particularidade da área das Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias. Os 

PCNEM destaca, para a Física: “é essencial que o conhecimento físico seja explicitado como 

um processo histórico, objeto de contínua transformação e associado às outras formas de 

expressão e produção humana” (PCNEM, 1999, p. 229). 

Isso nos remete à História da Ciência. Através dela podemos fazer uma melhor 

ligação dos acontecimentos de hoje com o início de todo o processo de uma descoberta. O 

reconhecimento de que a Física é uma construção humana, relacionando-se com os aspectos 

históricos, e com o contexto cultural, social, político e econômico, pode auxiliar a 

contextualização dos conhecimentos na escola. 

Apesar desse eixo orientador apontar para se trabalhar um contexto mais 

próximo do aluno, tendo em vista que o que eles estejam aprendendo faça sentido, mesmo 

com todas essas sugestões apenas alguns fragmentos destas foram implementadas, foram 

colocados em prática. Assim, evidencia-se a necessidade de repensar como implantar essas 

propostas em sala de aula, visando tornar o ensino mais atrativo, significativo e prazeroso 

para os alunos, de forma a atender os novos objetivos propostos pelo PCNEM ao Ensino 

Médio. Contudo, não podemos esquecer que, quando se trabalha com pessoas, com mudanças, 

o processo de adequação às transformações é lento, pois é natural do ser humano. Além do 

mais, o novo é algo que precisa modificar hábitos, “romper com rotinas”, mesmo que muitas 

vezes “sem a certeza nem a segurança das vantagens e desvantagens dos esforços 

desenvolvidos” (KAWAMURA e HOSOUME, 2003, p. 22). 

Para implementar novas diretrizes, ou seja, transformá-las em “práticas 

escolares concretas” (KAWAMURA e HOSOUME, 2003, p. 22), é necessário o trabalho de 

um grupo de profissionais, como professores e funcionários, acompanhados de momentos de 

discussão, investigações e atuação. Portanto, não se trata de um processo individual, e sim 

coletivo, com idas e vindas, o que não acontece de forma direta. 

O GREF (Grupo de Reelaboração do Ensino de Física) é um ponto de partida 

para se pensar a contextualização, pois no trabalho desse grupo estão inseridas propostas 
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inovadoras ao Ensino de Física de forma contextualizada, visando tornar significativa a 

aprendizagem científica àqueles que não querem necessariamente seguir uma carreira 

universitária, bem como uma maior compreensão do mundo em que vivemos, como também 

uma percepção de “sua utilidade e universalidade” (GREF, 2002, p. 15). 

 

O caráter prático-transformador e o caráter teórico-universalista da Física 
não são traços antagônicos mas, isto sim, dinamicamente complementares. 
Compreender este enfoque permitiu evitar tanto o tratamento “tecnicista” 
como o tratamento ”formalista” e, procurando partir sempre que possível de 
elementos vivenciais e mesmo cotidianos, formulam-se os princípios gerais 
da Física com a consistência garantida pela percepção de sua utilidade e de 
sua universalidade (GREF, 2002, p. 15). 

 

O GREF – apesar de ser uma proposta lançada antes dessas reformas 

educacionais que os documentos propõem – é um trabalho que vem sendo desenvolvido e está 

sintonizado com os PCNEM, enfocando situações em consonância com a vivência do aluno, 

visando facilitar a aprendizagem. Nele, há propostas que tentam abordar momentos presentes 

da experiência pessoal do aluno, facilitando a compreensão dos conhecimentos, contribuindo 

assim para uma maior relação teoria/prática. 

Se trabalharmos a Física do ponto de vista superficial, de maneira 

descontextualizada e dispersa, sem nenhuma ligação com o dia-a-dia deles e com o uso de 

metodologias tradicionais, arcaicas, estamos preparando o indivíduo para que ele use esses 

conhecimentos de forma momentânea sem conseguir fazer nenhum aprofundamento ou até 

mesmo se sobressair em situações reais que irão aparecer e não poderão ser evitadas. É óbvio 

que esta aprendizagem não estará conforme os objetivos do Novo Ensino Médio, nem tão 

pouco de acordo com a proposta do GREF. 

Como exemplo dessa proposta do GREF, supõe-se que de início seja feito um 

levantamento das coisas que o aluno consegue associar com o conteúdo de cada tópico a ser 

trabalhado. A classificação das “coisas” permite se ter a noção de todo o conteúdo que vai ser 

visto, de modo a situá-lo para uma posterior articulação. Este procedimento serve para que os 

alunos não fiquem desnorteados e contribuam assim para o processo de ensino-aprendizagem. 

E na busca de uma aprendizagem significativa, aprendizagem esta que venha a 

ter sentido para o aluno, precisamos trabalhar com situações mais próximas e acessíveis aos 

alunos. Uma proposta da Física, “aponta para uma opção de contexto mais relacionado a 

aspectos do cotidiano doméstico, já que a vida doméstica é vista como fundamental para a 

compreensão de aspectos mais abrangentes da disciplina” (GOMES, 2002, p. 10). 
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Os documentos legais sinalizam que: “O ensino da física deve discutir a 

origem do universo e sua evolução, mas também os gastos da conta de luz e o funcionamento 

de aparelhos presentes na vida cotidiana” (PCNEM, 1999, p. 233). 

A Física é uma disciplina que está mais voltada para “aspectos domésticos do 

contexto individual” (GOMES, 2002, p. 10). São situações domésticas como estas e 

vivenciadas pelo aluno que podem ser exploradas de forma a contextualizá-las, como, por 

exemplo, na hora de fazer um cafezinho, colocar um suco para gelar, preparar uma vitamina 

ou qualquer ação nesse âmbito.  

Visando este contexto, sugerimos que a cozinha seja um ambiente doméstico 

que possibilita aprofundarmos diversas questões do cotidiano do aluno. Além do mais, é um 

local a respeito do qual podemos desenvolver um ensino contextualizado que venha a 

proporcionar uma relação dos conteúdos adquiridos em sala de aula com o contexto diário dos 

estudantes. Destacando também a questão de ser um lugar de fácil acesso a todas as pessoas, 

independentemente de idade, cor, raça, razão social e assim por diante. É ela que utilizamos 

para fazermos nossas refeições e algumas necessidades humanas, como: beber água, tomar 

um cafezinho etc. 

 Olhando para a questão dos conteúdos presentes na cozinha, é possível 

desenvolver vários ramos da Física, por exemplo: no fogão e na geladeira, a termodinâmica; 

enquanto que no liquidificador, batedeira, espremedor de laranjas a mecânica é mais visível; 

nas lâmpadas, no microondas e nos eletrodomésticos de um modo geral, pode-se trabalhar o 

eletromagnetismo e a física moderna. Vale ressaltar que a termodinâmica é o ramo da Física 

mais presente na cozinha (sem desconsiderar os demais), já que os efeitos térmicos estão 

sempre ao nosso redor. 

Em função dessa predominância da termodinâmica, optamos por estudar este 

ramo no ambiente da cozinha, discutindo mais precisamente o fogão, a geladeira, a garrafa 

térmica e outros itens mais comuns aos alunos e que estejam a ela associados. Analisar o 

funcionamento de um fogão é mais prático, mais simples, mais significativo do que o 

funcionamento de uma bomba atômica. 

Enfim, trabalhar um ensino contextualizado, além de ser de grande importância 

para os alunos, é um eixo orientador apontado para novas mudanças propostas nos 

documentos citados anteriormente. Além do mais, é uma possibilidade que estamos tentando 

a fim de tornar a Física uma disciplina mais prazerosa, conscientizando o educando que ela é 

“um instrumento para a compreensão do mundo em que vivemos” (GREF, 2002, p. 15), 
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possuindo uma grandeza conceitual ou teórica e desmistificando a idéia que a Física é um 

instrumento meramente matemático. 
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3  A PESQUISA 

 

 Objetivando promover um ensino de física contextualizado, tendo como ponto de 

partida os conteúdos da Física Térmica e o ambiente de uma cozinha, surgiram as seguintes 

questões de estudo: 

a) Que itens / equipamentos estão mais comumente presentes nas cozinhas das residências dos 

alunos?  

b) De que forma os sujeitos associam (ou não) os conteúdos da Física a esses equipamentos? 

c) Como elaborar uma Unidade Didática de forma a contextualizar, tornando o ensino de 

Física mais significativo para os alunos? 

 A seguir, relataremos o desenvolvimento da pesquisa, que procurou dar respostas (e 

sentidos) a essas questões. 

 

3.1  O Contexto da Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Médio Lauro 

Rebouças de Oliveira, localizada na Rua dos Expedicionários nº. 2921, centro, município de 

Limoeiro do Norte (CE). A escola faz parte da rede pública de ensino do Estado do Ceará. No 

anexo desta Escola foi onde efetivamente aconteceu o desenrolar do trabalho. Este se localiza 

longe do centro da cidade, a uma distância de 5 km, e funciona nas dependências da Escola de 

Ensino Fundamental Ministro Allysson Paulinelli, localizada na Rua Maria José Chaves de 

Almeida, nº. 2521, Bairro Antonio Holanda de Oliveira (conhecido como Cidade Alta). No 

entanto, seu nome oficial é Limoeiro Alto, em virtude de ser uma região do município que 

está localizada a uma altura mais elevada do que o centro da cidade. Esta escola possui 

características de escola de zona rural, apesar de ser uma dependência da matriz que se 

encontra no centro da cidade. 

Este anexo possui uma infra-estrutura muito pequena em virtude de ser uma 

Escola do município e não apresentar um caráter de Escola de Ensino Médio. Além do mais, é 

constituída apenas de sete (07) salas de aula, com somente cinco (05) delas em funcionamento 

para o nível médio (turno noturno), sendo três delas de 1º ano, uma de 2º e uma de 3º ano. As 

turmas de 1º ano são compostas em média de 35 alunos, enquanto que a do 2ºano de 41 

alunos e a do 3º ano é a mais numerosa contendo 55. Nessa instituição ainda se utiliza 

quadro-negro, giz e apagador. Não há computadores de acesso aos alunos, nem data-show, 

DVD, lanchonete, como também quadra de esportes. Quando os alunos precisam fazer uma 
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pesquisa, dirigem-se até o centro da cidade, onde fica a Escola matriz, para fazerem os seus 

trabalhos. Na realidade, a instituição não possui área de lazer, apenas um pequeno pátio que 

fica exatamente no centro da escola e que serve mais para estacionamento de bicicletas e para 

algumas comemorações que a Escola realiza. 

Fiz parte desta Escola exercendo a função de professora temporária de Física 

por tempo determinado durante um período de cinco (05) meses, sendo substituída por um 

professor efetivo que acabara de ser lotado pelo Estado, em função da aprovação no concurso 

público realizado pelo Estado do Ceará em 2005. O quadro de professores soma um total de 

oito (08), graduados na sua devida área de atuação. Dentre esses oito (08) apenas dois (02) 

são especialistas. Ressaltando que uma parte desses professores que fazem parte do quadro 

deste anexo estão na minha mesma situação, ou seja, são contratados temporariamente. 

A pesquisa foi realizada com alunos da 2º série do Ensino Médio desta escola. 

A faixa etária da sala varia entre 16 a 22 anos, sendo que a maioria deles tem em torno de 16 

anos, constando de 25 mulheres (61% do total) e 16 homens (39% do total), num total de 41 

alunos. Vale ressaltar que os mesmos fazem parte de famílias de baixa renda e a remuneração 

das mesmas é em torno de um salário mínimo cada, levando em consideração que a maioria 

desses alunos são trabalhadores diurnos e estudantes noturnos, apesar de serem adolescentes. 

Seus empregos variam de atendente de supermercado, empregada doméstica, vendedor de 

loja, trabalhadores autônomo, lavador de carros, babá, entre outros desta natureza. 

A título de informação, enfatizamos que estes alunos sentem dificuldades em 

dominar conceitos físicos que deveriam ter sido apreendidos nas séries anteriores. Acredita-se 

que um dos fatores seja em virtude da jornada de trabalho, que acarreta o cansaço e a 

sonolência que é comum nesta fase. Sem contar que são somente duas (02) aulas semanais 

desta disciplina, ou seja, 1:30h, e acima de tudo faltam perspectivas para com os conteúdos  

assimilados (os alunos comentam que estes não servirão de aplicação nenhuma na sua vida, 

além de outros fatores que serão abordados no decorrer do trabalho). 
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Foto 1: Fachada da Escola de Ensino Fundamental Ministro Allysson Paulinelli 

 

3.2  Questionário Inicial 

 

Na tentativa de respondermos à primeira questão de estudo, foi necessário fazer 

um diagnóstico preliminar através de um questionário piloto (ver ANEXO I), visando assim 

investigar quais itens da cozinha são associados à Física, que conteúdos estão relacionados e 

como os alunos vêem essa relação. Este questionário é constituído por três perguntas abertas, 

de modo a proporcionar oportunidades para que os alunos possam se expressar livremente, 

sem um direcionamento fechado, fazendo com que eles não se prendam a determinados 

limites. O sentido deste diagnóstico foi situar melhor os alunos (e nós também), a fim de 

ficarmos cientes da realidade vivenciada por eles e assim podermos partir dessa realidade, 

pois, para se trabalhar a contextualização, é importante escolher o cotidiano mais próximo 

deles. Além disso, o questionário pretendia contribuir para a elaboração da Unidade Didática.  

Como sabemos que todo instrumento de pesquisa traz consigo vantagens e 

desvantagens. No caso desse questionário teve como desvantagem a informação limitada, 

embora o mesmo contenha questões abertas. Enquanto que as vantagens foram apontadas 

anteriormente, como conhecer melhor com que aluno se está trabalhando, qual a realidade 

vivenciada por eles, a que tipo de dificuldades eles enfrentam e outros fatores que são 

indispensáveis no processo de pesquisa. 



 

 

56 

Apresentaremos, a seguir, a análise do Questionário Piloto, o qual foi aplicado 

no dia 13 de fevereiro de 2006 na turma da 2ª série do Ensino Médio (turno da noite) da 

escola descrita na seção anterior. A faixa etária da sala varia entre 16 a 22 anos, sendo que a 

maioria deles tem em torno de 16 anos. 

Segue, abaixo, a análise das respostas da primeira (1ª) pergunta do 

questionário: 

 

01. Em que momentos você utiliza a cozinha de sua casa? 

 

MOMENTOS QUE USA A 

COZINHA 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

Alimentar-se / fazer refeições 41 

Beber água 23 

Limpeza / arrumação (*) 22 

Conversar 03 

Trocar o botijão de gás 02 

Escovar os dentes 01 

Lavar as mãos 01 

Estudar 01 

Usar a geladeira 01 

       (*) limpeza / arrumação = passar o pano, lavar e guardar louças, espanar, limpar geladeira e 

guardar alimentos. 

 

Tabela 1: Resultado da primeira pergunta do questionário piloto: Em que momentos 

você utiliza a cozinha de sua casa? 

 

 

Diante das respostas obtidas, podemos observar que a cozinha é um local 

bastante freqüentado pelos alunos, tanto no que se refere à alimentação como também para 

outros fins. Podemos concluir ainda, que o ambiente da cozinha é um local de fácil acesso e 

muito conhecido por todos, além do mais é bastante visitado pelos alunos. Por isso 

escolhemos o ambiente da cozinha para aplicar a Física Térmica e tentarmos fazer uma 

relação dos conteúdos trabalhados em sala de aula com os contidos no ambiente de uma 

cozinha, proporcionando um ensino contextualizado. 
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02. Enumere tudo que você tem na cozinha de sua casa. 

 

O QUE TEM NA 

COZINHA 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

O QUE TEM NA 

COZINHA 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

Fogão  41 Produtos de limpeza 02 

Mesa  40 Microondas  02 

Geladeira  38 Água  02 

Armário  36 Batedeira  02 

Cadeira  30 Energia  02 

Talheres / Faca 30 Fruteira  01 

Panelas / Bateria p/ panelas 24 Lâmpadas  01 

Botijão de gás / gás 23 Porta toalha 01 

Pratos 22 Depósito  01 

Garrafa Térmica 16 Tapete  01 

Pia  16 Freezer  01 

Copos / Porta copos 16 Sanduicheira  01 

Liquidificador  14 Espremedor de laranja 01 

Rádio / som 09 Torneira  01 

Filtro  08 Relógio  01 

Alimentos  06 Fósforo  01 

Tanquinho  04 Calendário  01 

Máq. de lavar roupa  03 Cafeteira  01 

 

Tabela 2: Resultado da segunda pergunta do questionário piloto: Enumere tudo que você tem 

na cozinha de sua casa 

 

A intenção dessa pergunta era fazer um levantamento para saber que objetos 

estão presentes na cozinha de cada um, a fim de podermos trabalhar um ensino direcionado 

para aqueles itens mais presentes em suas casas. A classificação foi feita em ordem 

decrescente dos itens citados, constatando que muitos destes artigos não são enunciados por 

todos. Dos mais relacionados com a Física Térmica, o fogão teve uma presença de 100%, a 

geladeira de 93%, enquanto que a garrafa térmica foi de 39%. Já o microondas, sua citação é 

irrelevante, pois o mesmo corresponde a apenas a 5% dos alunos. Vale ressaltar que, a partir 
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dos itens mencionados, poderemos desenvolver e trabalhar a Física Térmica, pois os mesmos 

são muito freqüentes. 

  

03.  Em quais itens citados por você a Física está presente? 

       Qual o conteúdo de Física que você associa a cada um deles? 

 

QUAIS ITENS A FÍSICA 

ESTÁ PRESENTE 

CONTEÚDOS 

RELACIONADOS 

NÚMERO DE 

CITAÇÕES 

Fogão  Temperatura 29 

 Calor 05 

 Combustão 05 

 Movimento 02 

Geladeira  Temperatura 25 

 Eletricidade 05 

 Gravidade 01 

 Movimento 01 

 Peso 01 

Liquidificador  Eletricidade 04 

 Movimento circular 04 

 Força 02 

 Temperatura 01 

Botijão  Pressão 05 

 Combustão 05 

 Vapor 01 

Panela de pressão Força 03 

 Pressão 01 

 Vapor 01 

Lâmpada  Energia 02 

Filtro  Movimento 01 

Garrafa térmica Temperatura 05 

 Trocas de calor 01 

Rádio  Eletricidade 01 

Freezer  Temperatura 01 
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Microondas  Movimento 01 

 Temperatura 01 

Sanduicheira  Temperatura 01 

Máq. de lavar roupa Temperatura 02 

Relógio  Tempo 01 

Fósforo  Combustão 02 

Mesa  Peso 01 

 

Tabela 3: Resultado da terceira pergunta do questionário piloto: Em quais itens citados por 

você a Física está presente? Qual o conteúdo de Física que você associa a cada um deles? 

 

Primeiramente, gostaria de destacar que a maioria dos alunos não fez relação 

da segunda (2ª) pergunta com a terceira (3ª), por isso a quantidade de itens que citaram na 

segunda (2ª) não batem com os dados da terceira (3ª). Além dos mais, eles não viram relação 

entre alguns dos itens citados com o conteúdo de Física. 

Por exemplo, o item “mesa” foi citado por 40 alunos, mas apenas 01 achou que 

tinha relação com a física, e associou com o assunto PESO. 

Na primeira (1ª) e na segunda (2ª) questão os alunos não tiveram nenhuma 

dificuldade para responder, enquanto que na terceira (3ª) muitas respostas deixaram em 

branco e os conceitos físicos relacionados deixaram muito a desejar. O termo temperatura foi 

o mencionado na maioria dos itens, ressaltando que há uma confusão entre os conceitos de 

calor e de temperatura. Alguns deles usam temperatura como sinônimo de calor, ou seja,  

calor = temperatura. Dentre as respostas, houve um aluno que achava que o conteúdo de 

temperatura não é trabalhado na Física e sim na Química.  

Algumas respostas: 

 

“O fogão que transfere temperatura para a panela” (calor=temperatura) 

“Pelo o que eu sabia até agora, era que eu só tinha estudado sobre 

temperatura na matéria de Química e nunca em Física” (conteúdo de temperatura estudado 

só em Química). 

 

Isso verifica-se pelo fato dos alunos possuírem suas próprias concepções 

alternativas adquiridas desde a infância, proporcionado pelo contato e pela interação com o 
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meio cotidiano em que vive. No entanto sentem dificuldades de mudar suas idéias, se 

apresentando de forma resistiva a mudança conceitual com relação aos conceitos físicos 

trabalhados em sala de aula. Embora, essas características não possam ser desprezadas de 

modo que não tenham nenhum valor para formação do ser humano. Pelo contrário, são essas  

concepções que tem significado para o aluno  e a função da escola é conhecer que concepções 

os alunbos tem e em cima desse conhecimento planejar estratégias para a sua superação, de 

modo a ter consciência  de diferencia-lo do conhecimento cientifico (MORTIMER e 

AMARAL, 1998)  

Uma das justificativas deles é que nunca tinham visto a Física de forma 

“teórica”, conheciam apenas através de números sem fazer nenhuma relação com o dia-a-dia. 

Os conceitos citados estão mais relacionados com a Física do 2º ano e de modo muito 

presente no cotidiano deles. No entanto, as respostas dadas contêm em sua maioria conceitos 

que ainda seriam trabalhados na série que eles estavam iniciando, e eles descartaram em parte 

os conteúdos vistos na série anterior. Cabe ressaltar que, nessa escola, os alunos não possuem 

livros ou outros materiais didáticos. 

 

3.3  Planejamento da Unidade Didática 

 

O questionário inicial forneceu-nos subsídios para responder nossa segunda 

questão de estudo, ou seja, elaborar uma Unidade Didática voltada ao ensino de Física 

Térmica contextualizado ao ambiente da cozinha. Além de a Unidade ser voltada para esse 

foco da contextualização, foi utilizado a História da Ciência para se trabalhar o conteúdo de 

Temperatura e as Escalas Termométricas, contribuindo para o entendimento de uma Física 

que trabalhamos hoje, de modo a situar melhor o aluno. Para desenvolver essa parte da 

Ramalho Junior et al. (1999); Maximo e Alvarenga (2003); Rocha (2002); Ronan (2001). Para 

a ruke et al. (1998). 

Segue uma descrição sucinta de cada aula que compôs nossa proposta para a 

Unidade Didática, lembrando que todas as aulas foram desenvolvidas no decorrer de 1:30h, 

horário noturno, entre 18:15h e 19:45h. A avaliação da aplicação da estratégia será realizada 

na seção seguinte. 

 

1ª AULA: 

Data: 13/02/2006 
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Aplicação do questionário mencionado anteriormente, objetivando nos 

situarmos melhor com relação à realidade dos alunos, ou seja, conhecer aspectos do seu 

cotidiano relacionados à cozinha. 

 

2ª AULA: 

Data: 20/02/2006 

A partir da aplicação e análise do questionário, fazer um levantamento dos 

itens mencionados anteriormente que se relacionam à Física. Diante desses dados, fazer uma 

classificação em: Física Térmica, Mecânica e Eletricidade, destacando a Física Térmica para 

trabalhar. E, por conseguinte, iniciar o conteúdo sobre Produtores de Calor, falando dos 

fornos, fogões e aquecedores (aula será ministrada de forma expositiva). 

 

 

3ª AULA: 

Data: 06/03/2006 

Continuar a aula teórica a respeito de Produtores de Calor, mostrando situações 

diárias onde esses produtores estão presentes e transformar o momento num diálogo entre 

alunos e professor-mediador, de modo que venha a facilitar a aprendizagem. 

 

4ª AULA: 

Data: 13/03/2006 

Iniciar a aula introduzindo o assunto Trocas de Calor, através de uma divisão 

em oito (08) equipes, de modo que estas sejam compostas por seis (06) alunos. Serão lançadas 

no total oito (08) perguntas (ANEXO II), sendo que duas (02) delas para cada equipe, e no 

final terá sempre uma mesma pergunta com duas (02) equipes diferentes. Essa estratégia de 

divisão visa analisar a divergência entre as respostas das equipes para depois compará-las. 

Encerrar a aula com uma plenária de discussão a respeito das respostas obtidas por cada 

grupo. 

 

5ª AULA: 

Data: 27/03/2006 

Continuar a aula a respeito das Trocas de Calor, retomando de onde parar com 

relação à plenária desenvolvida na aula anterior, de modo que todas as equipes exponham 

suas opiniões, ficando a cargo do professor complementar o conteúdo naquilo que ficou a 
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desejar, ou seja, no que faltou argumento esclarecido e seguro, utilizando-se de termos 

técnicos e conceitos mais usuais na linguagem da Física. 

 

6ª AULA: 

Data: 03/04/2006 

Dispor de certo intervalo de tempo para que os alunos tentem resolver as 

questões  referentes ao assuntos já discutidos que estão contidos na apostila da Unidade 

Didática (ANEXO III). Depois dessa atividade, abrir um espaço para correção dos exercícios, 

acompanhada de comentários. Após a correção, adicionar mais alguns exercícios (ANEXO 

IV) para eles trabalharem em casa, a fim de melhorarem a aprendizagem dos mesmos. 

 

7ª AULA: 

Data: 10/04/2006 

Realização da verificação da aprendizagem através de uma avaliação escrita 

(ANEXO V), de modo individual e sem nenhuma fonte de pesquisa, a fim de verificar se 

houve aprendizagem por parte dos alunos, como também analisar até que ponto os alunos 

conseguem sair do conhecimento físico através de cálculos para um teórico. 

 

8ª AULA: 

Data: 17/04/2006 

Realização de uma experiência (ANEXO VI) sobre trocas de calor para uma 

melhor assimilação dos conteúdos e mostrando os três (03) processos nesse mesmo 

experimento. O objetivo da aplicação desse experimento é analisar se os alunos conseguem 

sair de situações mais abstratas e entender melhor através de uma situação prática, utilizando 

o ambiente da cozinha. 

 
9ª AULA: 

Data: 24/04/2006 

Introduzir o capítulo de Temperatura e Escalas Termométricas através de um 

texto de História das Ciências e novamente o estudo inicial a partir dos alunos, levando em 

consideração que essa metodologia objetiva observar que conhecimentos prévios eles têm. O 

texto é para ser discutido em equipes e, em seguida, no coletivo. Caso não haja tempo, este 

deve ser aproveitado com o início da resolução dos exercícios (ANEXO III). 
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10ª AULA: 

Data: 08/05/2006 

Fazer perguntas gerais a respeito do texto, mais precisamente a parte de 

História das Ciências, a fim de perceber até que ponto eles conseguiram relacionar a 

construção do termômetro, desde os primeiros colaboradores até o utilizado hoje em vários 

ambientes como hospitais, emergências, ambulatórios, e até mesmo em nossas residências. 

Em seguida, esclarecer dúvidas com relação a este enfoque como também estabelecer relações 

entre as escalas. 

 

11ª AULA: 

Data: 15/05/2006 

Retomar o texto comentado na aula anterior, ou melhor, fazer um comentário 

geral a respeito do mesmo e em seguida os alunos devem continuar na resolução das 

atividades de onde pararam na aula anterior em equipes. No final da aula, fazer a correção dos 

exercícios em interação com os alunos e, como as equipes já estão formadas, adicionar 

questões onde estas serão apresentadas para todos em sala na próxima aula, valendo como 

uma das partes da avaliação para a aprendizagem. 

 

12ª AULA: 

Data: 22/05/2006 

Apresentação dos trabalhos (ANEXO VII) já encaminhados na aula anterior. 

Após esta apresentação, uma verificação de aprendizagem (ANEXO VIII) para complementar 

o trabalho apresentado por eles. Salientando que a apresentação do trabalho é a critério do 

grupo, enquanto que a verificação de aprendizagem é escrita, individual e sem fonte de 

pesquisa. A avaliação terá um valor complementar ao trabalho apresentado, de forma a 

compor dez (10) pontos. Após a avaliação, entregar questionamentos para os alunos levarem 

para casa a fim de tentarem responder a partir de observações no seu dia-a-dia. 

 

13ª AULA: 

Data: 29/05/2006 

Introduzir capítulo novo, agora sobre a dilatação. Formar equipes de cinco (05) 

pessoas para discutir questões propostas (ANEXO IX), que os alunos já teriam levado para 

casa na aula anterior, a fim de começarem a observar no seu cotidiano, ou seja, ao seu redor, 

lembrando que essas discussões geralmente ocorrem antes da apresentação do conteúdo. Um 
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dos objetivos dessa metodologia é a análise do trabalho feito sozinho a partir do seu cotidiano 

em comparação com o dos outros. Reforçando o que foi dito anteriormente, o objetivo desde 

procedimento é se inteirar melhor qual o cotidiano que eles reconhecem como também até 

que ponto eles conseguem fazer esta relação e se de algum modo eles possuem alguma noção 

sobre o assunto. 

 

14ª AULA: 

Data: 05/06/2006 

Continuar o conteúdo iniciado na aula anterior, de modo que os alunos façam 

discussões nos pequenos grupos e em seguida um momento de discussões maiores. Após a 

plenária, o professor dá uma pincelada nos assuntos que ficarem vagos, ou seja, não 

complementados pelos alunos. Mostrar as equações matemáticas que se utilizam para 

obtenção da dilatação de um corpo. 

 

15ª AULA: 

Data: 12/06/2006 

Resolução e correção de exercícios (ANEXO III) em conjunto com os alunos, 

com o intuito de melhor facilitar a aprendizagem. 

 

16ª AULA: 

Data: 19/06/2006 

Momento avaliativo: a metodologia utilizada aqui é diferente das demais. Será 

uma avaliação construída por eles de maneira individual. O aluno irá elaborar situações que 

ele observa e vivencia no seu dia-a-dia. Depois dessas situações citadas, destacar quais delas 

fazem parte da cozinha. Além dessa produção, será montada uma apresentação para toda a 

sala, que será concluída na aula seguinte. 

 

17ª AULA: 

Data: 26/06/2006  

Iniciar refazendo as equipes para a apresentação da produção feita por eles. A 

exposição do trabalho será de livre e espontânea vontade, ou seja, a critério dos alunos. O 

objetivo que se deseja alcançar neste trabalho é a interação dos alunos, uns com os outros, o 

melhoramento da aprendizagem, o relacionamento entre eles e, acima de tudo, analisar se eles 

conseguiram relacionar os conteúdos trabalhados em sala de aula com o cotidiano deles, de 
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modo a observar que a física faz sentido e é importante para sua aprendizagem, já que esses 

são os principais objetivos dessa pesquisa. Fazendo com isso dar vida aos conteúdos. Durante 

todo o processo, o professor avaliará os alunos no decorrer da exposição do trabalho. Neste 

mesmo dia, encerrar o primeiro semestre das aulas, e lançar para eles a seguinte pergunta: 

Qual a visão da Física que vocês tem hoje em relação ao primeiro dia de aula quando foram 

responder ao questionário piloto?  

No semestre seguinte (agosto/2006), a proposta era de continuar a pesquisa e 

iniciar com o conteúdo de Mudança de Fase, mas isso não ocorreu, em virtude da lotação de 

um professor recém contratado. Pelo motivo de ser contratada por tempo determinado e a 

Escola possuir pouca carência na área de Física, não foi possível haver uma troca de turma ou 

substituição, pois a instituição não dispunha de outras salas. Além do mais, vale ressaltar que 

o professor contratado iria iniciar seu estágio probatório e, por isso, teria que se submeter a 

uma avaliação todo mês pelo grupo de funcionários da Escola. 

Até terminar o conteúdo de Mudança de Fase, que seria o próximo assunto a 

ser trabalhado, a proposta aplicada era a de um estudo de Física Térmica através de uma 

estrutura qualitativa. Depois seria desenvolvida de forma “quantitativa, sistematizando 

observações e identificando propriedades dos diversos materiais” (GREF, 2002, p. 29). Em 

seguida, seria a apresentação das expressões matemáticas de modo a relacionar as grandezas 

que envolvem a pesquisa. Essa metodologia segue proposta sugerida pelo GREF para tornar o 

ensino mais significativo e relacionado com o cotidiano dos alunos, e a partir daí se 

desenvolver um ensino contextualizado. Valem destacar que houve conteúdos que foram 

trabalhados os aspectos quantitativos, que foi o caso das Escalas Termométricas e a Dilatação. 

Quando se trabalham primeiro os aspectos qualitativos, tira-se do aluno a idéia 

que a Física se constitui somente de números. Essas são idéias errôneas que existem nas 

cabeças dos alunos, mas eles não têm culpa de pensarem assim, pois é a própria sociedade que 

formaliza esse pensamento. 

No próximo tópico abordaremos o desfecho de toda a aplicação da Unidade 

Didática, ressaltando os pontos positivos e negativos, o que nos surpreendeu e até mesmo o 

que já se tinha como hipótese e foi confirmado. 

 

3.4  Aplicação da Unidade Didática 

 

Aqui apresentaremos os resultados obtidos com a aplicação da Unidade 

Didática e ao mesmo tempo faremos uma avaliação desses resultados.  
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A partir da aplicação e análise do questionário, fizemos um levantamento das 

coisas e equipamentos que fazem parte da Física: fogão, geladeira, microondas, mesa, parede, 

filtro, liquidificador, cadeira, garrafa térmica, faca, lâmpadas, panelas, tanquinho, fósforo, 

gás, botijão, relógio, batedeira, máquina de lavar roupa, sanduicheira, freezer. A seleção 

desses itens foi realizada pelos alunos em acompanhamento do professor. 

Antes de iniciarmos a classificação, foi feito um esclarecimento geral acerca 

dessas três (3) divisões da Física, pois, para minha surpresa, os alunos não sabiam que a Física 

era dividida em partes, mas, após terem conhecimento disso, souberam distinguir muito bem 

os itens entre essas três partes.  Em seguida, com os dados obtidos, elaboramos a classificação 

entre Física Térmica, Mecânica e Eletricidade: 

 

FÍSICA TÉRMICA MECÂNICA ELETRICIDADE 

Fogão mesa fogão 

Geladeira parede geladeira 

Microondas filtro microondas 

Liquidificador cadeira liquidificador 

garrafa térmica faca lâmpadas 

Panelas tanquinho tanquinho 

Fósforo relógio batedeira 

Gás batedeira máquina de lavar roupa 

Botijão máquina de lavar roupa sanduicheira 

Sanduicheira  freezer 

Freezer   

 

Tabela 4: Resultado da divisão dos itens citados pelos alunos em: Mecânica, Física 

Térmica e Eletricidade 

 

Após a classificação elaborada, escolhemos o “FOGÃO” para iniciarmos o 

conteúdo sobre Física Térmica. Por que optamos pelo fogão, depois a geladeira e em seguida 

a garrafa térmica? Em virtude de serem os três itens mais ligados ao conteúdo e que foram 

bastante citados pelos alunos. A garrafa térmica, embora tenha aparecido menos, é um objeto 

de conhecimento da maioria ou talvez de todos. 
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Por que trabalhar a Física Térmica? 

 

Tendo em vista trabalharmos o ambiente da cozinha, a fim de fazermos uma 

contextualização com o cotidiano deles, usando metodologias de modo a aproximar os 

conteúdos trabalhados em sala de aula com o dia-a-dia deles. Além do mais, a Física é uma 

disciplina que é bastante voltada para aspectos domésticos do contexto individual. Além 

dessas razões, outro motivo que devemos levar em consideração é de que na cozinha trabalha-

se frequentemente com o conteúdo de Física Térmica, não desconsiderando as demais, daí a 

razão de se trabalhar esse conteúdo. E por ser um conteúdo da 2ª serie, por isso trabalharemos 

numa turma referente. 

 

Iniciamos com a pergunta: Em que se baseia o funcionamento do fogão? 

Eles responderam que era a partir da queima de um combustível, o gás de 

cozinha. Então, a partir daí introduzimos o assunto “Produtores de calor”, falando dos fornos, 

fogões e aquecedores. Continuamos a aula falando desses produtores não esquecendo de fazer 

comparações com situações vivenciadas por eles e por mim, visando de algum modo 

interação entre todos. Foi uma aula proveitosa, pois os alunos sabiam desses aquecedores, 

apenas não tinham conhecimento do que realmente seriam aquecedores e como era seu 

processo de funcionamento, além do mais tinham dúvida se a Física explicava questões dessa 

natureza. 

Após o encerramento deste conteúdo, foi feita a divisão em oito (08) equipes 

de seis (06) alunos cada uma, como já falamos anteriormente, para discutir questões (ANEXO 

II) a respeito das trocas de calor. Enquanto os pequenos grupos trabalhavam, algumas equipes 

necessitaram de um esclarecimento mais detalhado. Outras, no entanto, já sabiam do que se 

tratava. Depois que eles discutiram, foi feito uma plenária a fim de que os alunos fizessem 

exposição de suas respostas para trabalhar a questão da timidez e, acima de tudo, fazer 

questionamentos a respeito do assunto trabalhado. Nos trabalhos, quase todas as respostas 

tiveram coerência com o que se tinha perguntado, ressaltando que em algumas delas houve 

necessidade de uma complementação de termos e/ou conceitos físicos adequados.  
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Foto 2: Alunos reunidos em pequenos grupos para discutirem as questões propostas. 

 

 

Foto 3: Alunos reunidos no coletivo para discutirem as questões propostas anteriormente. 

 

Duas respostas com relação à 8ª pergunta: 

Qual o objetivo das prateleiras da geladeira serem vazadas? 
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“Para que o ar passe por elas e todas as coisas que estão lá dentro esfriem“      

(coerente) 

“Porque é um modelo dos fabricantes de geladeira que fazem desse jeito” 

(sem coerência) 

 

Após todas as exposições feitas, foi a vez do professor esclarecer e tirar as 

dúvidas de forma mais detalhada e colocar para eles que as respostas foram excelentes, mas 

quando se trabalha Física necessita-se do uso de termos específicos da disciplina. Encerrei a 

aula ministrando de maneira expositiva e abordando de forma geral o assunto, falando do 

conteúdo trabalhado, que se tratava das trocas de calor, mostrando de forma lógica e concisa, 

criando uma seqüência de raciocínio sem que deixe o aluno perdido no processo de sua 

aprendizagem. 

 

 

Foto 4: Professora fazendo a complementação do conteúdo trabalhado. 

 

A título de informação, quando os alunos responderam a estas perguntas 

propostas não havia nenhuma fonte de pesquisa. Basearam-se apenas em conhecimentos 

preestabelecidos a respeito do mesmo. Depois de todas as exposições foi que eles receberam 

uma apostila sobre a Unidade Didática (ANEXO III), elaborada pelo professor. 
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Depois dessa apresentação geral do conteúdo, os alunos reuniram-se 

novamente em grupos para discutirem os exercícios proposto na apostila (ANEXO III). Ao 

final, praticamente não sentiram dificuldades para a sua resolução. Em seguida, foi feita a 

correção acompanhada de comentários, pela classe, que realmente foi muito proveitosa e 

participativa. Acabada a discussão, foram fornecidas mais algumas tarefas (ANEXO IV) para 

eles fazerem em casa a fim de melhorarem a aprendizagem. 

Na aula seguinte, foi feita uma avaliação escrita (ANEXO V) para melhor 

diagnosticar a aprendizagem dos alunos, já que hoje é um dos métodos que tradicionalmente 

ainda se utilizam apesar do objetivo da educação possuir um caráter diferente do que era 

antes.  Vale lembrar que esta não foi a única forma que usamos para avaliar os alunos: os 

outros métodos foram através das observações no decorrer das discussões em pequenos 

grupos e também no coletivo, não desprezando o comportamento no desenrolar das aulas. 

Gostaria de fazer um destaque em relação ao resultado da verificação de 

aprendizagem: os alunos tiveram um bom desempenho, em sua maioria, pois os mesmos 

resolveram quase todas as questões corretamente. Veja abaixo o resultado dessa aplicação: 

Ótimo................................................................................  52 % 

Bom...................................................................................  23 % 

Regular............................................................................... 17 % 

Insuficiente........................................................................  08 % 

                           

O conceito ótimo varia de valor entre 8 e 10; o bom  entre 6 e 8; o regular vai 

de 4 a 6, enquanto que o insuficiente é de 4 para baixo. Este conceito foi determinado por nós 

para podermos aplicar em nossa pesquisa. 

Para uma complementação do assunto, os alunos fizeram uma experiência 

trabalhando os três processos de propagação de calor. Eles que comandaram a experiência, 

ficando responsáveis pela aula como se fossem o professor. Apresentaram a experiência, 

mostrando o processo e explicando tudo a respeito da mesma, além de tirar dúvidas dos 

alunos quando surgiu. Foi um momento muito significativo tanto para mim como para os 

alunos, pois eles conseguiram entender muito bem tudo que estava sendo apresentado ali e 

responderam a todas as perguntas feitas pelos colegas. 
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Foto 5: Aluna colocando o permanganato de potássio na água. 

 

 

Foto 6: Alunos observando o inicio do processo de convecção, condução e irradiação. 

 

Depois de encerrarmos o conteúdo de trocas de calor, foi o momento do estudo 

de Temperatura e Escalas Termométricas. Neste contexto, foi introduzida a questão da 



 

 

72 

História da Ciência, dando maior sentido ao capítulo iniciado, oportunizando-os a trabalharem 

nesse contexto, já que este era um assunto nunca vivenciado pela maior parte dos alunos ou 

talvez por todos durante as aulas de Física. Durante as discussões nos grupos, eles sentiram 

bastantes dificuldades, não havendo muita compreensão e até mesmo pouco estímulo por 

parte deles, destacando apenas para a utilização e aplicação do termômetro já que se trata de 

uma situação que é comum a todos. Nas discussões no coletivo, sobre a parte histórica, essas 

dificuldades ficaram mais evidentes. Mas, após uma explicação geral acerca do assunto, de 

maneira bem detalhada, eles se sentiram mais seguros. Mesmo assim, ainda transpareciam 

certa ansiedade. Essa ansiedade estava expressa nos olhos deles como também nos seus 

comportamentos através de inquietações, como se eles não se sentissem a vontade com aquele 

assunto. 

 Talvez em parte possamos dizer o motivo desses comportamentos, mas são 

apenas hipóteses. Uma delas seria a falta de oportunidade para trabalharem a Física partindo 

desse contexto. Outra seria a dificuldade de leitura e interpretação, falta de interesse, e, por 

último, o fato de que estudar Historia da Ciência não é um processo fácil nem momentâneo: 

são conquistas que devem ser adquiridas com o passar do tempo por meio da implicação no 

nosso currículo escolar. Em Limoeiro do Norte, esse trabalho ainda não foi iniciado, mas 

espera-se que com as mudanças educacionais que vêm ocorrendo isso possa acontecer. Não 

podemos esquecer que, quando se trata de mudanças educacionais, principalmente no 

currículo, as coisas demoram. 

Depois que os alunos discutiram as questões históricas da temperatura e escalas 

termométricas, foi feito uma explanação sobre as conversões entre as escalas, obtendo suas 

equações matemáticas. No momento dessas relações, já que estava se tratando de cálculos e 

expressões matemáticas, eles sentiram-se mais confortáveis, porque estavam diante de 

situações familiares, ou seja, vivenciadas por eles. No momento das correções, as dificuldades 

surgiram novamente sobre a parte histórica e com relação às transformações entre escalas. As 

dúvidas surgidas foram bem menos significativas que as do início, mas mesmo assim 

surgiram, porque nem todos os alunos da mesma sala possuem características semelhantes, há 

geralmente aqueles que têm dificuldades em expressões algébricas. 

Passadas essas correções e dúvidas com relação às atividades expostas na 

apostila da Unidade Didática foi proposto um trabalho a ser apresentado por eles, expondo 

suas discussões para todos da classe. A proposta do trabalho era a resolução, em equipes, das 

questões propostas. No momento da apresentação, seriam sorteadas duas questões para eles 

discutirem na sala, onde uma delas era direcionada à História da Ciência e a outra às equações 
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matemáticas que são as conversões entre escalas. O resultado dessa apresentação foi bastante 

satisfatório, destacando uma equipe que foi excelente sem precisar de qualquer ajuda. Quanto 

às demais, necessitaram de uma complementação após a apresentação. 

Após essa exposição, foi aplicada uma avaliação escrita sem nenhuma fonte de 

pesquisa a respeito deste assunto. Pelo que prevíamos, o resultado obtido foi realmente o 

esperado, tendo em vista as inquietações dos alunos. Os resultados em relação ao conteúdo 

anterior foi muito diferente, havendo uma recaída no percentual de ótimo e um aumento nos 

outros itens. Veja a seguir os resultados referentes a essa conclusão: 

Ótimo ................................................................................  38 % 

Bom ...................................................................................  31 % 

Regular ............................................................................... 20 % 

Insuficiente ........................................................................  11 % 

 

 

 

Foto 7: Alunos apresentando o trabalho sobre Temperatura e as Escalas Termométricas  

 

Foi iniciado o assunto dilatação. Na aula anterior, os alunos levaram para casa 

questionamentos para tentarem responder a partir de observações do seu dia-a-dia. Em média, 

60% dos alunos se aproximaram bastante do que seria a dilatação e souberam explicar em 

parte as situações propostas e como elas ocorrem. A outra parte, que corresponde apenas a 
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25%, comentou sobre as situações no seu dia-a-dia, pois alegaram que não sabiam o que seria 

a dilatação e não foram pesquisar para saber, enquanto que o restante, que soma 15%, pelo 

fato de não saber o que é dilatação não resolveu nenhuma das perguntas, justificando que se 

não sabia a primeira não iria saber as outras. Vale ressaltar que a formação dos conceitos 

científicos deixou a desejar, utilizando-se muito do senso comum, ou seja, do conhecimento 

do cotidiano. 

Quando eles se reuniram em grupos para discutir as respostas trazidas, foi um 

momento de grande interação e discussões, em que alguns deles fizeram questão de esclarecer 

para seus colegas o que seria a dilatação e do que se tratava. Depois desse momento de 

conversa, foi a vez do tira dúvidas, dos esclarecimentos mais detalhados sobre a dilatação. 

Pedi para que eles respondessem em voz alta o que tinham resolvido em casa e com os 

colegas sobre os assuntos estudados, e no decorrer da aula houve momentos de 

esclarecimentos. Quando todas as respostas foram esclarecidas. Fiz uma exposição geral 

acerca da dilatação, fazendo uma conexão do conteúdo da Unidade Didática com as perguntas 

lançadas para eles, a fim de que formassem uma lógica de raciocínio. 

Depois de se trabalhar a parte teórica, foi a vez das equações matemáticas, que 

forneciam condições aos alunos para determinar o quanto um corpo dilata ou se contrai mais 

do que o outro, como a temperatura é um fator importantíssimo nesse processo e, acima de 

tudo, que a dilatação depende do tipo de material que constitui o corpo. 

Com relação à parte teórica, foi um processo de fácil assimilação e aceitação 

pelos alunos, pois se tratava de questões do cotidiano, estas bastantes discutidas entre os 

alunos, e, principalmente, porque eles já haviam trabalhado e pesquisado em casa. No entanto, 

quando se tratava de cálculos, apesar de não ser novidade para eles, houve o problema das 

potências de base dez (10), que, como nós sabemos, é uma parte da matemática que não é de 

muita simpatia para os alunos, e que eles trazem essa dificuldade desde o Ensino 

Fundamental, mais precisamente da 8ª série (atual 9º ano). Depois dessa etapa, foi o momento 

de resolução e correção de exercícios em conjunto com os alunos. 

A parte avaliativa desse período foi diferente dos demais assuntos. Ao invés de 

uma avaliação escrita individual sem fonte de pesquisa e elaborada pelo professor, foi feito o 

contrário: o processo se deu do aluno para o professor. Eles elaboraram situações que 

observaram e vivenciaram. Os alunos enumeraram vários momentos a respeito da dilatação e 

destacaram as que estavam direcionadas ao ambiente da Física na cozinha. Na hora da 

apresentação, cada equipe usou uma estratégia diferente, havendo algumas repetições na 

maneira de se apresentar. 



 

 

75 

A primeira e a quinta equipes utilizaram-se do método mais comum para a sua 

apresentação, que é o da exposição no quadro negro com o auxilio do giz. Apesar de ser um 

método muito conhecido por parte dos alunos e que eles vivem trabalhando diariamente, foi 

curioso para eles, pois os mesmos estavam apresentando e também pelo fato de se tratar de 

assuntos e situações muito próximas deles. 

 A segunda equipe apresentou de forma mais ousada: abordou o assunto através 

de um esquema feito de cartolina e pincel atômico, denominado por eles como sendo um 

“Data- Show manual”. Claro que é um processo mais lento, mas vale ressaltar que é bastante 

criativo, já que a Escola não dispõe de um aparelho dessa natureza. Esse processo foi bastante 

interessante, motivou os alunos, pois segundo eles era uma forma nova de apresentação e 

além do mais uma substituição de um aparelho altamente evoluído tecnologicamente. 

 

 

Foto 8: Aluna apresentando através de um “Data-Show manual”. 
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Foto 9: Aluna apresentando através de um “Data-Show manual”. 

 

A terceira e a oitava equipes diversificaram, apresentando um painel com o 

desenho das situações observadas por eles, despertando a curiosidade dos colegas e mostrando 

que através de maneira simples podem ser expressos seus conhecimentos e criatividades.  

A quarta e a sexta equipes usaram transparências bem coloridas e chamativas, 

que despertou o interesse e a atenção dos alunos. Já a sétima usou o método mais comum 

possível, que é a leitura oral de suas respostas. Como era a última equipe a apresentar, houve 

uma repetição na apresentação em relação às demais. 

Como era de se esperar, há equipes que se esforçam mais do que outras e isso 

não diz respeito só ao método de apresentação, mas à apresentação em si. Foi um momento 

muito bom para mim e para eles também, pois senti que os mesmos se achavam 

indispensáveis naquele trabalho, pois expressavam no seu olhar e nas suas atitudes esta 

satisfação. Vale lembrar que desde o início, os alunos ficaram conscientes que iam fazer parte 

desta pesquisa e que são peças fundamentais nesse processo. 

As dificuldades enfrentadas na dilatação foram mais direcionadas com relação 

aos cálculos, com respeito à questão teórica foi bastante proveitosa, já que eles quase não 
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sentiram dificuldades. Em comparação ao conteúdo anterior, houve uma diferença bastante 

interessante. Sentiram mais dificuldades na parte dos cálculos do na teórica  

Com relação à pergunta feita no final do curso, foi um momento de muita 

satisfação para mim, pois senti que a metodologia utilizada agradou, as atividades propostas 

motivaram os jovens, como também conseguiram fazer relações do que estavam estudando 

com o cotidiano deles, de maneira a tornar significativa aquela aprendizagem. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Procuramos, neste trabalho, discutir a questão da contextualização no Ensino 

de Física, como um eixo orientador proposto pelos PCNEM e as DCNEM. Levamos em 

consideração as dificuldades que os alunos têm de fazer relação dos conteúdos apreendidos 

em sala de aula com o cotidiano deles. 

Para facilitar o processo, situamos esta pesquisa num contexto geral, 

destacando vários pontos como: as mudanças que estão ocorrendo no sistema brasileiro de 

ensino, as propostas pertinentes a essas mudanças e os eixos estruturadores que fazem parte 

desta proposta. A partir dessa análise mais ampla, abordamos um assunto mais específico que 

é a contextualização. 

O tema da contextualização é contemplado pelas mudanças ocorridas na 

educação, tendo em vista que esse eixo está apoiado em documentos que propõem estas 

mudanças. A escolha de se trabalhar com um ensino contextualizado tem como finalidade 

desmistificar a idéia de que a disciplina de Física é muito difícil, como também mostrar a 

importância dos conhecimentos físicos no seu dia-a-dia, despertando os alunos para sua 

utilização, fazendo com que eles saibam relacionar os conhecimentos apreendidos em sala de 

aula com o seu cotidiano, ajudando-nos a pensar de forma diferente e entendendo o mundo 

natural. Ao debaterem a Física de maneira diferente, talvez eles passem a compreender o 

mundo com uma visão mais realista da ciência. Despertando a idéia de que a Física é uma 

ciência da natureza e que, querendo ou não, estamos inseridos neste meio natural. Finalmente, 

modificar essa visão distorcida de que a Física é apenas uma disciplina da grade curricular.  

“O interesse pelo conteúdo de Física tradicionalmente ministrado pode ser despertado quando 

é dado sentido aos conceitos envolvidos” (VANNUCCHI, 1996, p. 123). 

Uma resposta de um aluno cai muito bem aqui, quando ele acha que os 

mesmos conteúdos não podem transladar de uma disciplina para outra: “Pelo o que eu sabia 

até agora, era que eu só tinha estudado sobre temperatura na matéria de Química e nunca 

em Física” (depoimento de um aluno que faz parte da turma da 2ª série onde foi feito a 

pesquisa). Não ter estudado ainda é uma resposta válida, pois o aluno cursou a 1ª série do 

Ensino Médio e nesta série ele ainda não teve a oportunidade de ver o conteúdo de 

temperatura na disciplina de Física, mas vale ressaltar que mesmo não tendo estudado daria 

para ter uma noção que esse assunto também faz parte da Física. Uma resposta do aluno dessa 

natureza deixa certa preocupação, pois além da contextualização o aluno não tem noção da 
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interdisciplinaridade. Essa resposta dá a entender que cada disciplina funciona solitariamente 

sem fazer nenhuma interação com as demais. 

Quando iniciamos o assunto acerca de produtores de calor, em que a aula foi 

ministrada de forma expositiva e dialogada, eles não sabiam do que se tratava, mas, quando 

entenderam o que seria um produtor de calor, passou haver uma participação maior da sala e 

no final ficou claro para eles do que se tratava. 

A avaliação dessa Unidade Didática foi desenvolvida em vários momentos. 

Desde o primeiro dia de aula foi feito um diário de campo para armazenar todas as 

informações. Esses registros foram feitos no momento da aplicação da Unidade Didática. 

Além desse diário, foram feitas observações no decorrer de todas as aulas, registradas logo 

após. Um outro processo de avaliação foi desenvolvido por meio de uma avaliação coletiva no 

decorrer das aulas. Analisando esses processos, conseguimos fazer uma análise de todo o 

material aplicado em sala. 

No primeiro momento não havia nada de novo para eles, afinal eles já estavam 

acostumados com aulas expositivas. Na aula seguinte, quando a metodologia passou a ser 

diferente, observei que o estímulo pelo assunto mudou. Quando dividi a sala em equipes para 

eles discutirem as questões propostas, senti um impacto por parte de alguns e curiosidade por 

outros. Quando eles começaram a discutir suas idéias nesses grupos pequenos e em interação 

com o professor, proporcionou-se o estímulo à argumentação e ao raciocínio, além de 

questionar as idéias dos demais colegas do grupo. 

Enfim, atividades desenvolvidas dessa natureza proporcionam aos alunos expor 

os conceitos que trazem consigo, às vezes de maneira errônea, adquiridos no dia-a-dia em 

contato com o meio social em que vivem ou até mesmo em pequenos grupos. Devemos nós, 

professores, nessa hora ter muito cuidado para que eles não continuem com seus conceitos 

mal formados. O papel do professor é primordial, apesar de estarmos trabalhando de forma 

contextualizada, onde as propostas apontam para que o aluno seja construtor do seu próprio 

conhecimento e que o professor seja apenas um mediador. É nessa hora que aparece a função 

da escola, que é sistematizar o conhecimento trazido com o aluno de forma articulada com o 

conhecimento científico. 

Duas coisas importantes devem destacar: a importância do professor e o 

trabalho em grupo. Atividades em pequenos grupos proporcionam um acréscimo significativo 

das discussões entre os jovens, pois os mesmos sentem-se mais à vontade, além da afinidade 

que existe entre eles. Se o procedimento da discussão no coletivo ocorrer após esses 

momentos, então o resultado é bastante significativo, porque eles já haviam dialogado entre 
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si, trocando idéias. Mas, apesar de tudo, tem aqueles que não conseguem participar do grupo 

todo em virtude da timidez que ainda persiste.  Caso não seja precedido desse momento, o 

resultado final certamente não será o mesmo. 

Desse modo, quando o processo das descobertas são conhecidos e 

acompanhados em conjunto com os alunos, tanto no desenvolvimento das atividades, como na 

formação do próprio conceito que se está trabalhando, incentiva o professor a ir atrás de novas 

atividades, de escolher experimentos que venham a contribuir com o conteúdo em questão e 

ao mesmo tempo motivá-lo a fazer novos planejamentos e organização do programa, a fim de 

que esteja preparado para identificar as situações problemáticas, como também compreender 

as dificuldades detectadas pelos estudantes. 

Quando os alunos começaram a fazer a experiência (aula 08, Capítulo 3), no 

decorrer das transformações eles souberam estabelecer a diferença entre os tipos de 

propagação que estavam acontecendo naquela hora. Mas vale destacar que ainda utilizavam 

um pouco da linguagem do senso comum. Neste momento, é muito importante a intervenção 

do professor para haver uma mudança nos termos utilizados pelos alunos. Um caso 

semelhante ocorreu com a dilatação, em que os alunos tiveram coerência com os fenômenos 

no dia-a-dia e isso refletiu também no momento das situações na cozinha. 

Para finalizar, é importante destacar que as atividades foram iniciadas 

primeiramente pelos alunos, sem nenhuma orientação prévia do professor, onde eles 

começaram seus questionamentos a partir do que eles já conheciam ou tinham idéia. O 

contexto utilizado é bem conhecido e comum a eles, através de situações bastante familiares, 

já que envolviam questões relacionadas ao seu cotidiano e, em especial, à cozinha. Diante de 

tudo que foi trabalhado e vivido na sala de aula, os resultados alcançados foram coerentes 

com a proposta da contextualização. Proposta esta que visa trabalhar com o cotidiano do 

aluno, partindo de situações bem próximas dele. Os alunos despertaram interesse com os 

assuntos trabalhados, motivando-os. Acima de tudo participaram bastante da aplicação da 

Unidade Didática, colaborando no desenrolar da mesma. 

Quando, no último dia do curso, interroguei a sala fazendo a seguinte pergunta: 

“Qual a visão da Física que vocês têm hoje em relação ao primeiro dia de aula quando foram 

responder ao questionário piloto?”. Houve uma diversidade de respostas, mas uma coisa eu 

conclui, que valeu a pena ter trabalhado com essa metodologia diferenciada com eles. As 

aulas deixaram de serem desmotivadas, demoradas, sem sentido para eles e transformaram-se 

em momentos mais significativas, prazerosas e até mesmo interessantes. Segue abaixo 

algumas respostas: 
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Aluno 1: Não imaginava que os conhecimentos físicos fossem tão importantes para nós. 

Aluno 2: Eu sabia que a Física era muito bonita, mas não imaginei que poderia ser tão 

próxima da gente, do nosso dia-a-dia. 

Aluno 3: Eu nunca tinha estudado uma disciplina de maneira tão diferente, experimentei e 

gostei! 

Aluno 4: Estudei Física no primeiro ano, mas não tinha conseguido relacionar com o nosso 

dia-a-dia, como agora eu consigo. 

Aluno 5: Se eu fosse estudar as disciplinas pelo menos de vez em quando desse jeito, 

relacionando com o nosso cotidiano, garanto que tinha mais sentido eu estudar. 

    

O resultado dessa aplicação deixa evidente que é importante investir em algo 

que acredita que tenha possibilidades de mudanças, principalmente quando essas 

transformações tendem a melhorar e enriquecer a aprendizagem dos alunos. Acreditamos que 

o ensino ainda é a solução para conseguirmos uma sociedade mais justa.  
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ANEXO A   

 

Questionário Piloto: 

 
NOME: _______________________________________________________________ 
 
SERIE: ________________________________________________________________ 
 
IDADE: _______________________________________________________________  
 
SEXO:  (     )  M            (     ) F 
 
01. Em que momentos você utiliza a cozinha de sua casa? 
 
02. Enumere tudo que você tem na cozinha de sua casa. 
 
03.  Em quais itens citados por você a física está presente? 
       Qual o conteúdo de física que você associa a cada um deles? 
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ANEXO B 

 
 

Perguntas para serem trabalhadas no conteúdo de Física Térmica 
 
01. Descreva o processo de aquecimento da água que colocamos sob a chama de um fogão 

para fazermos um cafezinho. 
 

02. Por que geralmente os suportes das panelas são de materiais plásticos? 
 

03. Descreva o processo de assamento de um bolo no forno de um fogão. 
 

04. Como é o funcionamento da garrafa térmica? 
 

05. Na geladeira, como há o resfriamento das coisas que estão contidas nela? 
 

06. Por que usam-se panelas de alumínio e não de barro para cozinharmos os alimentos? 
 

07. Por que se deixarmos uma colher de metal dentro de um prato com comida a alta 
temperatura após um certo tempo ela aquece? 

 

08. Qual o objetivo das prateleiras da geladeira serem vazadas? 
 



 

 

88 

ANEXO C 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

Para elaboração desta unidade didática,  foram utilizados as seguintes referências: 

CARRON (2003); FUKE et al. (1998); GASPAR (2001);  GREF (1998 e 2002); RAMALHO 
JÚNIOR et al. (1999); MÁXIMO E ALVARENGA (2003); ROCHA (2002); RONAN 
(2001). 
 

ASSUNTO: FÍSICA TÉRMICA 
 
É a parte da Física que estuda os fenômenos térmicos. Estuda um sistema 

físico do ponto de vista macroscópico, tratando de mudanças que ocorrem no mesmo, mas 
que não são abordadas nem pela Mecânica nem pelo Eletromagnetismo, como por exemplo, 
mudanças resultantes da troca de calor. 
 
1. PRODUTORES DE CALOR 
 

Em que se baseia o funcionamento do fogão? 
 

A partir da queima de um combustível, o gás de cozinha. 
Iniciaremos o conteúdo “produtores de calor”, falando dos fornos, fogões e 

aquecedores. Esses produtores de calor têm seu funcionamento baseado na queima de um 
combustível ou na utilização de um resistor. 

Nas residências, no caso dos fogões e fornos o combustível mais utilizado é o 
GLP(gás liquefeito de petróleo), contido nos botijões de gás, que, ao ser liberado, entra em 
contato com o oxigênio do ar e, na presença de uma centelha, transforma energia química em 
energia térmica. Esse processo recebe o nome de combustão. 

Além dos fogões e fornos, os motores de automóveis e nas turbinas de avião 
também se usa combustível para produzir movimento, como: gasolina, álcool, óleo diesel ou 
querosene. 

 
CALOR DE COMBUSTÃO: é a quantidade de calor liberada durante a queima completa de 

uma unidade de massa da substância. Veja tabela 01 abaixo: 
 

COMBUSTÍVEL 
CALOR DE 
COMBUSTÃO 

*(Kcal/Kg) 

 Álcool etílico (etanol) 6400 
 Álcool metílico 

(metanol) 
4700 

 Carvão vegetal 7800 
 Gás hidrogênio 28670 
 Gás natural 11900 
 Gasolina 11100 
 Lenha 2800 a 4400 
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 Óleo diesel 10900 
 Petróleo 11900 
 Querosene 10900 

• Kcal eqüivale a 1000 calorias 
 

Além dos equipamentos e automóveis o corpo humano também necessita de 
energia para manutenção e desempenho, essa energia ela é proveniente da reação química dos 
alimentos. Veja tabela 02 com relação a energia absorvida pelo organismo por 100g de 
alimento. 

 

ALIMENTOS 
ENERGIA 

(quilocalorias) 
ALIMENTOS 

ENERGIA 
(quilocalorias 

Leite de vaca cru 63 Batatas fritas 274 

Nescau 215 Macarrão cozido 111 

Pão 269 Chuchu cru 31 

Ovo 163 Cenoura crua 42 

Carne de vaca (magra) 146 Tomate cru 21 

Fígado (qualquer animal) 136 Alface 15 

Peixe da água doce frito 516 Banana-maçã 100 

Arroz polido cozido 167 Mamão 32 

Feijão cozido 67 Coca-cola 39 

Repolho cru 28   

 
NOTA: As informações contida nessa tabela é de fundamental importância aos nutricionistas 

e médicos. 
 

Existem outras formas de processo de produção de calor: 
 

• Freadas;  
• Esfregar das mãos; 
• Compressão do ar pelas bombas de bicicleta; 
• Marteladas. 
 

Esses processos envolvem o atrito, compressão de gases, choques mecânicos, onde 
o aquecimento provém da transformação de energia mecânica em energia térmica. 

 
OBS: A formação de gelo em volta dos congeladores se deve ao fato de o vapor d’água, que 

se encontra no seu interior, se condensar e em seguida se solidificar. 
 

Em todos esses processos em que ocorrem trocas de calor, os sistemas mais 
quentes aquecem os mais frios. Dessa forma, “fonte de calor” é qualquer sistema que esteja 
mais quente que sua vizinhança. 

O grau de aquecimento de um objeto é caracterizado quantitativamente por sua 
temperatura, ou seja, quanto mais aquecido, maior sua temperatura. Sistemas as mesmas 
temperaturas não trocam calor, estão em “equilíbrio térmico”. 

 
Portanto, na Física: 
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CALOR:  é uma das formas de transferência de energia térmica entre sistemas a diferentes  

temperaturas. 
A maioria das fontes de energia utilizadas na Terra têm origem na energia 

proveniente do Sol. 
 

• Derivados do petróleo: gasolina e óleo diesel, formados pelos fósseis vegetais e animais. 
• Derivados da energia proveniente do Sol: alimentos, lenha e o carvão vegetal, produzidos 

pelas plantas através da fotossíntese. 
 
OBS: a única fonte que não tem origem solar é a energia de fusão nuclear ( usinas nucleares e  

bombas atômicas ). 
 
2. TROCAS DE CALOR 
 
2.1. Condução 
 

Em algumas situações do nosso dia-a-dia nos deparamos com sensações diferentes 
de quente e frio, tais como: quando colocamos o pé no ladrilho e no tapete, a mão na 
maçaneta e na porta, apesar de estarem à temperaturas ambientes, dão a impressão que a 
quantidade de calor trocado nessas situações são diferentes.  

Nessas variadas situações, a quantidade de calor trocada entre o pé e o ladrilho é 
maior do que a trocada entre o pé e a lã do tapete, portanto o ladrilho é considerado melhor 
condutor de calor que a lã. Desse modo, o metal da maçaneta da porta também é melhor 
condutor que a madeira da porta.  

O alumínio utilizado nas panelas apresenta maior condutibilidade térmica, ou seja, 
é melhor condutor de calor que os pratos de cerâmica, pois possuem baixa condutibilidade, 
sendo assim considerados isolantes térmicos. 

Em todas essas situações, o processo de troca de calor se dá por meio da condução 
térmica, que definimos como sendo a interação entre as moléculas do corpo que o constitui, 
propagando energia sem deslocamento de matéria. 

No caso da cozinha, a condução térmica ocorre com freqüência nos fogões. 
Quando colocamos uma panela sobre a chama, ela leva certo tempo para aquecer totalmente. 
As partes que não ficam em contato direto com a chama também são aquecidas, levando a 
acreditar que ocorreu a propagação do calor através do material que o constitui a panela.  

 
Situações cotidianas como:  
 

♦ uma colher de metal dentro de um prato com sopa  a alta temperatura após passado alguns 
minutos ela será aquecida,  

♦  alguns cabos de colheres e panelas são revestidas por material plásticos para evitar  
queimaduras,  

♦ o uso de pratos de cerâmica ou vidro ao invés de alumínio,  
♦ a panela de alumínio no lugar da de barro  
♦ suportes para vasilhas quentes feitas de madeira para proteger a mesa de um aquecimento 

excessivo e muitas situações dessa natureza.  
 

Todas essa situações se dá em conseqüência do metal ser um bom condutor e o 
plástico, madeira e barro maus condutores, ou seja, isolantes térmicos.  
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CURIOSIDADE: 
 
Quando uma pessoa abre a geladeira e pega uma garrafa de vidro e uma lata de um 

refrigerante, à mesma temperatura, tem sensações térmicas diferentes:  
 

A lata, aparentemente, é mais gelada do que a garrafa! 

 
Por que isso ocorre? A resposta é simples: 
 

É porque a lata, devido ao maior coeficiente de condutibilidade em relação à garrafa 
de vidro, absorve uma quantidade maior de calor da mão da pessoa. 

 
OBS: o calor se propaga sempre no sentido da maior temperatura para a menor temperatura. 

 
Para fazermos uma melhor separação entre os materiais em relação à condutores e 

isolantes térmicos, definimos uma propriedade chamada de coeficiente de condutibilidade 
térmica.  

A tabela 03 nos mostra alguns desses coeficientes. 
 
 

                                        
SUBSTÂNCIA 

COEFICIENTE DE 
CONDUTIBILIDADE 

TÉRMICA (cal/s.cm.°C)  

                                        
SUBSTÂNCIA 

COEFICIENTE DE 
CONDUTIBILIDADE 

TÉRMICA (cal/s.cm.°C)  

 Aço   11,00     x 10-3  Ferro   16,00     x 10-3 

 Água     0,15     x 10-3  Fibra de vidro     0,0075 x 10-3 

 Alumínio    49,00     x 10-3  Gelo (0°c)     0,22     x 10-3 

 Amianto      0,02     x 10-3  Latão   26,00     x 10-3 

 Ar     0,006   x 10-3  Madeira      0,02     x 10-3 

 Cerâmica      0,11     x 10-3  Ouro   70,00     x 10-3 

 Chumbo      8,30     x 10-3  Prata   97,00     x 10-3 

 Cobre   92, 00    x 10-3  Tijolo     0,3       x 10-3 

 Concreto     0,2       x 10--3  Vidro     0,25     x 10-3 

 Cortiça      0,04     x 10-3 

 
Como vimos na tabela acima que quanto maior o coeficiente de 

condutibilidade maior será a “capacidade” de conduzir calor. Comparando a substância latão e 
vidro, observamos que o latão possui a propriedade de conduzir mais rapidamente o calor do 
que o vidro. 
 
 
2.2.  Convecção 
 

Ao se levar uma panela com água para aquecermos, observamos bolhas de ar 
que sobem para a superfície do líquido. A água que está em contato com o fundo da panela é 
aquecida primeiro que o restante do líquido. Como corpos mais frios são mais densos e os 
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mais quentes são menos densos, a água da superfície que é mais fria desce e a que está em 
baixo sobe, aquecendo assim depois de certo tempo toda água contida no recipiente.  

Na geladeira, o congelador fica na parte superior para produzir as correntes de ar 
ou correntes de convecção, resfriando-o de cima para baixo. O ar que entra em contato com o 
congelador se torna mais frio e se contrai, ficando assim mais denso e por isso ele desce 
trocando calor com o restante do ambiente da geladeira e deslocando o ar mais quente para 
cima. 

Quando essa massa de ar fria chega na parte inferior da geladeira, não está mais 
tão fria como antes, portanto menos denso, volta a subir, completando o ciclo. 

Essas trocas de calor que ocorrem tanto na panela com água aquecendo como na 
geladeira, ocorrem através de correntes de fluidos, no primeiro caso o líquido e no segundo o 
ar. Esse processo de deslocamento de camada de fluidos devido a diferença de temperatura é 
chamado de convecção. 

Em virtude desse movimento das massas de ar, é necessário que as prateleiras 
sejam vazadas e não devem colocar plásticos sobre elas e nem encher demasiadamente, para 
não dificultar a circulação do ar (correntes de convecção). 

 
OBS: A transferência de calor, nos líquidos e gases, pode-se fazer por condução, mas o 

processo de convecção é o responsável pela maior pare do calor transferido através dos 
fluidos. 

 
 
2.3. Radiação 
 

Quando retiramos uma panela do fogo e colocamos a mão ao lado ou embaixo 
dela, sem nela encostar, sentimos um sensação de aquecimento. Esse tipo de propagação é por 
condução ou convecção? 

Se você aproximar sua mão da chama do fogão, sentirá um aquecimento, esse 
processo de propagação de calor é semelhante ao caso anterior, mas não é condução nem 
convecção e sim a irradiação.  

A irradiação, ela efetua-se através das ondas eletromagnéticas denominadas ondas 
caloríficas ou calor radiante, predominante nos raios infravermelhos. 

O cozimento dos alimentos no forno de um fogão é proporcionado através da 
propagação do calor por irradiação. No fogão, tanto na chama como no forno acontecem os 
três processos de propagação de calor, ressaltando que em algumas situações um deles é mais 
presente. 

No caso do forno de microondas, acontece uma radiação com uma freqüência bem 
definida, que só faz vibrar as moléculas de água. Assim, um copo vazio não se aquece num 
forno desse tipo. 

Nas geladeiras domésticas modernas e também nos radiadores de automóveis, 
possuem partes pintadas de preto, para facilitar a troca de calor com o meio externo, de modo 
que objetos negros irradiam melhor que os de outras cores como coloridos ou bancos. 

É de fundamental importância para a vida na Terra o processo de irradiação, pois é 
através dele que o Sol aquece todo nosso planeta. Esse processo acontece no vácuo ou em 
outros meios materiais que ao contrário da condução e convecção necessitam de um meio 
para de propagar. 
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GARRAFA TÉRMICA OU VASO DE JAMES DEWER  
 
Inventada no final do século passado pelo cientista James Dewer. 
A popular garrafa térmica é um dispositivo que tem por finalidade conservar um 

líquido a uma dada temperatura por bastante tempo. Ela é constituída por uma ampola de 
vidro espelhado. A ampola tem parede dupla de vidro, com vácuo entre elas, ou seja, foi 
retirado quase todo o ar, evitando assim que o calor se perca por convecção ou por condução. 

 

       
 
Na garrafa térmica, procura-se evitar os três tipos de propagação de calor. As 

paredes de vidro (um mau condutor de calor) têm as suas faces interna e externa espelhadas, 
para evitar a irradiação; o vácuo entre as paredes impede a transmissão de calor por condução 
e convecção e a tampa também de material isolante, dificulta  a propagação do calor para fora 
da garrafa.    

Exercícios 
 

01. Consulte a tabela 01 e responda: 
a-) Indique o combustível que libera maior quantidade de calor por unidade de massa. 
b-) Compare as quantidades de calor liberada pela mesma massa de lenha e gasolina. 
 
02.  É comum percebermos que a água de uma moringa é mais fresca do que  de uma garrafa 

de vidro. Explique por que existe essa diferença. 
 
03.  Defina fonte de calor. 
 
04. Dois blocos idênticos A e B, ambos de ferro, são colocados em contato e isolados de 

influências externas. As temperaturas iniciais dos blocos são diferentes, o bloco A está 
mais aquecido do que o B.  

a-) Depois de um certo tempo o que ocorreu  com a temperatura dos blocos? 
b-) Houve transferência de energia do bloco A para o B? 

       c-) Houve transferência de energia do bloco B para o A? 
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d-) Como se denomina esta energia transferida? 
 
05. Uma pessoa, usando um martelo, golpeia repetidas vezes um bloco de chumbo. Verifica-

se que a temperatura do bloco se eleva apreciavelmente. Que energia é transformada em 
outra? 

 
06. De acordo com o processo de resfriamento das coisas contida numa geladeira, responda: 
a-) Por que, em uma geladeira, as camadas de ar próximas ao congelador, após entrarem em 

contato com ele, dirigem-se para baixo? 
b-) Por que se deve evitar encher demasiadamente uma geladeira? 
c-) Será que o congelador tem que estar sempre na parte de cima? Por quê? 
d-) E as suas prateleiras, elas precisam ser vazadas? Por quê? 

 
07. Quando estamos próximos a um forno muito aquecido, a quantidade de calor que 

recebemos por condução e convecção é relativamente pequena. Entretanto, sentimos que 
estamos recebendo uma grande quantidade de calor. Por quê? 

 
08. Dois automóveis, um claro e outro escuro, permanecem estacionados ao Sol durante um 

certo tempo. Qual dos dois você acha que se aquecerá mais? Explique. 
 
09. Uma sala é constituída de dois ambientes. Um deles possui piso ladrilhado, e o outro, um 

piso de madeira. Uma pessoa descalça, pisando nos dois, percebe que o piso ladrilhado é 
mais frio que o piso de madeira. Esta sensação se deve: 

a-) as características psicológicas da pessoa. 
b-) ao fato de o coeficiente de condutibilidade térmica do ladrilho ser maior que a da madeira. 
c-) ao fato de o coeficiente de condutibilidade térmica do ladrilho ser menor que a da madeira. 
d-) ao fato de a temperatura do ladrilho ser menor que a da madeira. 
 
10. No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de a lã: 
a-) ser uma fonte de calor  
b-) ser um bom condutor de calor  
c-) impedir que o frio penetre através dela até nosso corpo 
d-) impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior. 
 
11. As garrafas térmicas servem para manter líquidos em temperaturas diferentes da do meio 

externo. Basicamente, as garrafas térmicas possuem tampa, parede dupla de vidro 
espelhado e vácuo entre essas paredes. Explique a função da parede dupla, do vidro 
espelhado e do vácuo entre as paredes no isolamento térmico. 

 
12. Um faquir demonstra sua arte entrando num forno muito aquecido. È preferível que ele 

vá: 
a-) envolto em roupa escura 
b-) envolto em roupa   de lã  
c-) envolto em roupa de linho bem fino  
d-) dentro de uma caixa de papelão     
e-) despido. 
 
13. Supomos que você esteja próximo a uma fogueira, qual o principal processo de 

propagação de calor: 
a-) condução b-) convecção c-) irradiação d-) n.d.a 
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TEXTO: Temperatura e Escalas Termométricas 
 
 

Em épocas que antecederam o século XVI, a noção de temperatura era 
considerada como sensação de quente e frio. 

A partir de então, iniciaram-se os primeiros passos no sentido de se chegar a uma 
concepção científica a respeito da temperatura. Comenta-se até que talvez a grandeza 
temperatura tenha sido a primeira grandeza termodinâmica a ser medida. 

O conceito de temperatura deixou de ser uma sensação subjetiva térmica e passou 
a ser uma característica do corpo, num certo instante, que hoje definimos como sendo uma 
grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo. Ressaltando que é 
uma propriedade intensiva do corpo, ou seja, independe da quantidade de massa que o corpo 
possui o valor da temperatura é o mesmo. O instrumento utilizado para se medir a temperatura 
é o termômetro. 

Durante esse período, parece ter sido o famoso médio grego GALENO, em 170 
d.C., a primeira idéia que serviu para realizar medidas precisas, no qual propõe a 
representação do calor e do frio por meio de uma escala  de graus numéricos. Nessa escala o 
ponto zero correspondia a um ‘calor neutro’ que não era nem frio nem calor. Como o único 
meio de “medida” era a sensação, GALENO havia determinado como “calor neutro” a 
mistura de água fervendo e de gelo. 

Para GALENO havia no corpo humano uma mistura de calor e frio, que 
determinava, entre outra causas, o estado de saúde do paciente. O grau neutro dessas duas 
substâncias correspondia ao estado de saúde melhor.  Essas idéias perduraram por muito 
tempo. 

Apesar da existência de vários registros com relação a invenção e/ou construção 
do aparelho capaz de fornecer alguma informação sobre temperatura dos corpos, não se tendo 
certeza do seu verdadeiro criador, faremos um breve comentário a respeito desse importante 
equipamento. Pode ter sido GALILEU GALILEI (1564-1642), FILON DE BIZÂNICO (por 
volta de 250 a.C), HERON DE ALEXANDRIA (que viveu no século I d.C) ou o físico 
SANTÓRIO SANTÓRIO, de qualquer forma, o instrumento criado por esses diferentes 
estudiosos recebeu o nome de termoscópio e não termômetro como nós conhecemos. Os 
termoscópios são aparelhos sem muita precisão, servindo mais para verificar se a temperatura 
subiu ou desceu, sem medi-la.  

 

O primeiro termoscópio construído por 
Galileu por volta de 1595, muito parecido com o de 
Heron, consistia em um bulbo de vidro, terminando 
por um tubo fino, cuja extremidade era introduzida em 
um recipiente contendo água colorida. Antes de 
emborcar o tubo na água, Galileu aquecia o bulbo de 
vidro para expulsar parte do ar aí contido. Então 
mergulhando o tubo no recipiente, quando a 
temperatura do bulbo retornava ao seu valor inicial, a 
água subia no tubo (forçado pela pressão atmosférica) 
até um a certa altura. Evidentemente, o aparelho assim 
construído permitia comparar as temperaturas dos 
objetos colocados em contato com o bulbo, pois a 
altura da coluna de água é tanto maior quanto maior 
for a temperatura do bulbo. Veja figura ao lado.  
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Neste mesmo século, em 1641 o grande duque FERDINANDO II constrói o 
primeiro termômetro selado a álcool. Apesar desta nova construção, ROBERT HOOKE 
(1635-1703) é quem constrói um termômetro com escala termométrica confiável. 

O astrônomo dinamarquês OLAF ROEMER (1644-1710) criou em 1702 a 
primeira escala com dois pontos fixos. Após uma visita a Roemer, DANIEL GABRIEL 
FAHRENHEIT (1686-1736) começou a construir seus próprios termômetros e em 1714 
passou a usar mercúrio como substância termométrica.  

Porém, neste período adotou o zero para uma mistura de sal de amônio, óleo e 
água e o valor 96 para a temperatura do corpo humano. Após algum tempo, fez alguns ajustes 
em sua escala, atribuindo 32°F para o congelamento 212°F para ebulição da água. 

Foi o físico RENÉ DE RÈAMUR (1683-1757) quem propôs a utilização de 
pontos fixos facilmente reproduzíveis: a água em ebulição e o gelo fundente. Ele escolheu o 
0°R para o gelo fundente e 80°R para a água em ebulição. 

Em meados do século XVII, o astrônomo sueco ANDERS CELSIUS (1701-
1744), adotou e inverteu os pontos fixos de Réamur, apresentou a Real Sociedade sueca sua 
escala, que adotava “zero” para o ponto de ebulição da água e 100 para seu ponto de 
congelamento (fusão). Foi o biólogo sueco CARLOS LINEU (1707-1778) quem propôs a 
inversão dos valores apresentados por Celsius: zero para o ponto de  gelo e 100 para o ponto 
de ebulição da água, estabelecendo assim a escala definitiva até hoje usada. 

Apesar das convenções internacionais, alguns países, principalmente os de língua 
inglesa, ainda conservam o uso da escala Fahrenheit. No entanto, a maioria dos países e o 
Brasil adotam a escala Celsius. 

Existem vários tipos de termômetro, tais como: termômetro de gás, pirômetro 
ótico, de máxima e mínima, metálico, clínico e termômetro digital. Desses termômetros, os 
mais utilizados atualmente são o clínico e os digitais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O físico irlandês WILLIAN THOMSON (lorde2 Kelvin) propôs que a temperatura 
mais baixa que pode existir corresponde um estado térmico em que cessaria, teoricamente, a 
agitação térmica. A esse limite inferior de temperatura, inatingível na prática, dá o nome de 
“zero absoluto”, que corresponde a temperatura de –273,15°C (aproximadamente –273°C), na 
escala Kelvin equivale a 0K. 

No século XIX, baseado neste estado térmico, Kelvin estabeleceu a escala 
absoluta. Essa escala tem como ponto de fusão da água 273K e o de ebulição da água 373K. 

 
Nota: * As escalas Celsius e Kelvin são divididas em 100 partes iguais, enquanto que a escala 

Fahrenheit em 180 partes iguais. 

                                                 
2 Lorde Kelvin é o título que o célebre físico irlandês Willian Thomson  recebeu em 1892 da rinha Vitória. Aos 
34 anos, aos instalar o primeiro cabo telegráfico sob a Atlântico, foi sagrado cavaleiro, recebendo título de “Sir”. 

Vejamos mais detalhadamente o 
termômetro clínico, que é um dos mis 
utilizados no dia-a-dia. Seu 
funcionamento é em virtude de um 
estreitamento na base do tubo capilar, a 
coluna de Hg (mercúrio) é impedida de 
retornar ao reservatório. Por isso, este 
termômetro continua indicando  
temperatura de uma pessoa, mesmo não 
estando mais em contato com ela. 
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          * O funcionamento desses termômetros eram baseados no equilíbrio térmico dos 
corpos, ou seja, quando os corpos atingiam a mesma temperatura. 

 
 
 
Relação estabelecida entre as escalas: 
          
        100°C           212°F            373 K        
 
         Tc                TF                          TK 
 
 
           0°C             32°F             273 K 
 
 
 

QUESTIONAMENTOS: 
 
01. Faça um breve comentário sobre o surgimento do termômetro. 
 
02. Em que se basearam os cientistas para a construção dos termômetros? 
 
03. Que substância foi utilizado no primeiro termoscópio da escala confiável? 
 
04. Atualmente, qual o instrumento mais utilizado para se medir temperatura? 
 
05. Explique porque devemos esperar algum tempo ( ± 5min) depois de colocar um 

termômetro debaixo do braço para medir a temperatura? 
 
06. Desde quando se vem pensando num meio para se verificar a temperatura de um corpo e 

quem foi que teve a primeira idéia? 
 
07. Qual a escala utilizada no Brasil? 
 
08. Conceitue temperatura. 
 
09. Dois corpos, A e B, com temperaturas diferentes, sendo tA > tB, são colocados em contatos 

e isolados de influências externas. 
a) Diga o que se passa com os valores de tA e  tB. 

b) Como se denomina o estado para o qual tendem os dois corpos? 
c) Quando este estado é alcançado, o que podemos dizer sobre os valores de tA e  tB? 
 
10. A temperatura normal do corpo humano é cerda de 37°C. Expresse esta temperatura na 

escala Kelvin e Fahrenheit. 
 
11. Será que a temperatura de 100°F corresponde mesmo à temperatura de 36°C que é o valor 

considerado normal para temperatura corporal? 
 
12. Quais os vários tipos de termômetros existentes e quais os mais utilizados atualmente? 
 

       
  Tc  =  TF  -  32 
   5            9 
 
 
  Tk=  Tc  +  273 
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13. Em um laboratório de pesquisas, um cientista mediu a temperatura na qual um certo gás se 
liquefaz (transforma de gasoso para líquido), encontrando um valor extremamente baixo. 
Qual dos valores seguintes você acha que poderia ter sido encontrado por ele? Explique. 

a)   –327°C   b)  –15K   c)  –253°C 
 
14. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio 

ambiente, pode-se afirmar que: 
a) o mais quente é o que possui menor massa temperaturas não variam  
b) apesar do contato, suas temperaturas não variam 
c) dependem de suas densidades 
d)o mais quente fornece calor ao mais frio 
 
15. Duas escalas Termométricas quaisquer, X e Y, relacionam-se conforme o diagrama 

abaixo. O valor Ty na escala Y que corresponde a 50°X é: 
a) –50                        X                       Y 
b)    0                            100                                200 
c)   50   
d) 100                 50                                  Ty 
e) 150 
                                                     0                               -100 
 

 
 
 
 

DILATAÇÃO: Efeitos no dia-a-dia 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Ao desligar a chama do fogão, escutou uns estalos das grades, dando a impressão que algo 

está se quebrando; 
♦ Colocou água na geladeira para congelar em um recipiente de pet e ele  estourou; 
♦ Precisou retirar a tampa de metal de um vidro e foi necessário aquecer para conseguir; 
♦ Colocou água fervendo em um recipiente de vidro comum e ele quebrou, enquanto que em 

um de outro tipo de vidro isso não aconteceu; 
♦ Colocou água em taças no congelador, verificando que após congelar seu volume 

aumentou; 
♦ As portas de armários ficam “emperradas” no verão, abrem sozinhas no inverno; 
♦ Quando termina de assar um bolo, a placa no interior do fogão fica acrescida. 
 

Diante dessas situações vivenciadas por nós, verificamos que algumas delas 
ocorrem após o aumento de temperatura, de modo que outras com a diminuição de 
temperatura. Isso acontece em virtude dos corpos possuírem uma estrutura molecular definida 
em determinada temperatura. Haverá uma alteração na sua estrutura , caso haja uma “variação 
de temperatura”, ou seja, um aumento ou uma diminuição. A maioria deles quando 
submetidos a um aumento de temperatura, suas moléculas aumentam de velocidade e 

Você em alguns momentos de sua vida se 

deparou com situações como estas:   
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consequentemente o espaço molecular, devido a esse comportamento há o acréscimo de suas 
dimensões, denominado de “dilatação”, caso contrário a “contração”.  Com exceção de 
algumas substâncias, entre elas a água, porque a água possui um comportamento diferente 
com relação as outras substâncias. No intervalo de 0°C a 4° C diminui o volume ao invés de 
aumentar e de 4°C a 0°C aumenta. Tornando-se assim mais densa (d = m/v).  

Esse comportamento anômalo da água está relacionado na superfície dos lagos em 
regiões onde se registram temperaturas muito baixas.    

Quando o aumento do corpo é apenas em uma das dimensões, descemos que a 
dilatação é linear, caso seja nas duas é chamada de superficial, enquanto nas três é 
considerada volumétrica. 

A dilatação é um fenômeno muito presente no nosso dia-a-dia, ela é inevitável. 
Muitas situações exigem soluções para não haver um comprometimento. Essas 

soluções se apresentam na forma de espaço livre entre os trechos de trilhos de ferrovias, entre 
segmentos de pontes ou ainda entre os blocos de cimento de calçadas e forros. Essas “folgas” 
permitem  o aumento do volume  desses objetos quando submetidos a uma elevação de 
temperatura sem deformação indesejáveis. 

Para uma mesma variação de temperatura, objetos constituídos de diferentes 
substâncias variam diferentemente suas dimensões. A propriedade que caracteriza essa 
variação de temperatura é denominada “coeficiente de dilatação linear” (∝), onde                   
∝ = alfa.  
 

Veja tabela abaixo: 
material coeficiente material coeficiente 

chumbo 27.10-6°C-1 Concreto  12.10-6°C-1 
zinco 26. 10-6°C-1 Vidro comum    9. 10-6°C-1 
alumínio 22. 10-6°C-1 Granito    8. 10-6°C-1 
prata 19. 10-6°C-1 Vidro pirex 3,2. 10-6°C-1 
ouro 15. 10-6°C-1 porcelana   3. 10-6°C-1 

 
Expressões utilizadas para se obter a dilatação de um corpo: 
 
Linear:                     ∆L = Lo.∝.∆t      e    L = Lo  +  ∆L 
Superficial:             ∆A = Ao.β.∆t      e    A = Ao  +  ∆A 
Volumétrica:            ∆V = Vo.γ.∆t      e    V = Vo  +  ∆V  
 
DILATAÇÃO DOS LÍQUIDOS  
 
Os líquidos se dilatam obedecendo as mesmas leis que estudamos para os sólidos. 

Apenas devemos lembrar de que, como os líquidos não têm forma própria e necessita de um 
recipiente, então iremos abordar a dilatação dos líquidos e do recipiente onde está contido o 
líquido. 

 
Dilatação Aparente: 
 
Para se observar a dilatação de um líquido este deve estar contido em um frasco, 

que será aquecido juntamente com o líquido. Assim, ambos se dilatarão e, como a capacidade 
do frasco aumenta, a  dilatação que observaremos, para o líquido, será apenas uma dilatação 
aparente. A dilatação real do líquido será maior do que a dilatação aparente observada. Esta 
dilatação real é evidentemente, igual à soma da dilatação aparente com a dilatação 
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volumétrica do recipiente. Quando usamos um recipiente cujo coeficiente de dilatação é muito 
pequeno, a dilatação aparente torna-se praticamente igual à sua dilatação real.  

 
 

Exercícios 
 

01. Uma pessoa encheu completamente o tanque de gasolina de seu carro e deixou-o 
estacionado ao sol. Depois de um certo tempo, verificou que, em virtude da elevação de 
temperatura, uma certa quantidade de gasolina havia entornado. 

a) O tanque de gasolina se dilatou? 
b) A quantidade que entornou representa a dilatação real que a gasolina sofreu? 
c) Então a dilatação real da gasolina foi maior, menor ou igual à dilatação do tanque? 
d) E o coeficiente de dilatação da gasolina é maior, menor ou igual ao coeficiente de 

dilatação volumétrica do material de que é feito o tanque?     
 
 02. Uma esfera de madeira está flutuando na superfície da água, contida em um recipiente, à 

temperatura de 2°C. Se apenas a água for aquecida até sua temperatura atingir 4°C: 
a) O volume da água aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração? 
b) A densidade da água aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração? 
c) Então, a parte submersa da esfera aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração?  
 
03. Responda ás questões do exercício anterior supondo, agora, que a temperatura da água 

fosse aumentada, a partir de 4°C, para 20°C. 
 
04. Explique: 
a) Porque um corpo de vidro comum provavelmente se quebrará se você o encher 

parcialmente com água fervendo.  
b) Por que enchendo-o completamente, há menor probabilidade de se quebrar o copo ? 
 
05. De acordo com a dilatação linear, responda: 
a) Duas barras, A e B de mesmo comprimento inicial, sofrem a mesma elevação de 

temperatura. As dilatações destas barras poderão ser diferentes? Explique. 
b) Duas barras, A e B, de mesmo material, sofrem a mesma elevação de temperatura. As 

dilatações destas barras poderão ser diferentes? Explique. 
 
06. A capacidade de um balão volumétrico (completamente cheio), usado nos laboratórios de 

química, é de exatamente 100 ml à temperatura de 20°C (estes dados vêm indicados no 
balão). Estando este balão completamente cheio de água em um dia quente (temperatura 
ambiente de 30°C), o volume de água nele contido será maior, menor ou igual a 100 ml? 

 
07. Uma barra apresenta a 10°C comprimento de 90 m, sendo feita de um material cujo 

coeficiente de dilatação linear vale 19.10-4°C-1. A barra é aquecida até 20°C. Determine: 
a) A dilatação ocorrida (∆L);  
b) O comprimento final da barra (L).   
 
08. Uma placa apresenta inicialmente área de 1 m² a 0°C. Ao ser aquecida até 50°C, sua área 

aumenta de 0,8cm². Determine o coeficiente de dilatação superficial do material que 
constitui a placa. 
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09. Um disco de abonite tem  orifício central de diâmetro igual a 1cm. Determine o aumento 
da área do orifício quando a temperatura do disco varia de 10°C. O coeficiente de 
dilatação superficial da abonite é 1,6.10-4 °C-1. 

 
10. O coeficiente de dilatação linear de um sólido homogêneo é de 12,2.10-6°C-1. Um cubo 

desse material tem volume de 20 cm³ a 10°C. Determine o aumento de volume 
experimentado pelo cubo quando sua temperatura se eleva para 40°C. 

 
11. Um tubo de ensaio apresenta a 0°C um volume interno (limitado pelas paredes) de           

20 m³. Determine o volume interno desse tubo a 50°C. O coeficiente de dilatação 
volumétrica do vidro é 25. 10-6°C-1. 

 
12. Explique porque travessa de vidro comum  não pode ir ao forno e as de vidro pirex 

podem. 
 
13.  
a) Descreva o que ocorre com o volume de uma certa massa de água quando ela é aquecida de 

0°C a 100°C. 
b) Então, em qual temperatura a água apresenta  densidade máxima? 
c) Explique por que este fato é fundamental para a preservação da fauna e da flora nos lagos 

e  rios de países cujo,  inverno é rigoroso. 
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ANEXO D 
 

Atividades Suplementares sobre Fontes e Trocas de Calor 
 
1) Por que em regiões tropicais como o Brasil os aparelhos de ar condicionado geralmente 

são colocados na parte superior de uma sala? 
 
2) A roupa dos beduínos no deserto é de lã. Por quê? 
 
3) Por que as pessoas moradoras de ruas utilizam-se de jornais para se proteger em dias de 

muito frio? 
 
4) A propaganda de uma fábrica de cobertores afirmava: 

“Neste inverno não deixe o frio entrar, use cobertores Brasil”. 
Que erro conceitual está contido nessa frase? 

 
5) Considere duas barras, sendo uma de metal e a outra de madeira. Uma das extremidades 

de cada barra é introduzida em uma fornalha. 
a-) Você conseguiria ficar segurando, por muito tempo, a outra extremidade da barra de 

metal? Explique. 
b-) Por que seria possível ficar segurando a extremidade livre da barra de madeira durante um 

tempo maior? 
 
6) Lembrando-se dos comentários feitos sobre o mecanismo de resfriamento do interior de 

uma geladeira, responda: 
a-) Por que as prateleiras de uma geladeira não podem ser feitas com chapas inteiriças? 

 b-) Se o congelador fosse colocado na parte inferior de uma geladeira haveria formação das  
correntes de convecção? Explique. 

 
7) Qual a maior fonte de calor que temos no nosso  planeta responsável pela produção dos 
alimentos? 
 
8) Um carro fechado, estacionado na rua e exposto  ao sol, absorve a energia radiante e fica 

aquecido. A energia que atinge o interior do carro penetra nele por meio da: 
a) convecção     b) irradiação    c) condução 
 
9) Se flui calor espontaneamente de um corpo A para um corpo B, afirma-se que: 
a) A temperatura de A é maior que a de B. 
b) A capacidade térmica de A é maior que a de B. 
c) A é melhor condutor que B. 
d) A tem maior quantidade de calor que B. 
 
10) Calor é energia que se transfere de um corpo para outro em determinada condição. Para 

essa transferência de energia é necessário que entre os corpos exista: 
a) vácuo b) uma diferença de temperatura 
c) ar  d) um meio material. 
11) O processo de trocas de calor que acontece no interior de uma geladeira é: 
a) convecção     b) irradiação    c) condução 
 
12) Em qual dos meios o calor se propaga por convecção? 
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      a) água    b) vidro   c) madeira 
d) metal   e) vácuo 

 
13) O uso de chaminés para escape de gases quentes provenientes de combustão é uma 

aplicação do processo térmico de: 
a) convecção    b) irradiação     c) condução 
 
14) Uma garrafa térmica é feita de vidro com face interna espelhada para: 
a. reduzir perdas de calor por irradiação 
b. reduzir perdas de calor por convecção 
c. reduzir perdas de calor por condução 
d. elevar o ponto de ebulição da água 
 
15) Uma pessoa coloca uma panela com feijão quente em cima de uma mesa de madeira, após 

algum tempo a mesa é aquecida. Qual o principal processo de propagação de calor? 
a) convecção     b) irradiação     c) condução 
 
 

 
 

 

Cuidado!!! Não brinque com fogo, ele pode queimar, pois é 
uma fonte de calor a alta temperatura... 



 

 

104 

ANEXO E 
 

EEM LAURO REBOUÇAS DE OLIVEIRA 
AVALIAÇÃO DE FÍSICA 

Conteúdo: Fonte e trocas de calor  2º ANO  J 
 
Aluno(a):___________________________________Nº _______ Data: ____ /____ / ____ 
 
 
01. De onde vem a energia que utilizamos para manutenção e desempenho do nosso corpo? 
 
02. Considere duas barras, sendo uma de metal e a outra de madeira. Uma das extremidades 

de cada barra é introduzida em uma fornalha. 
a-) Você conseguiria ficar segurando, por muito tempo, a outra extremidade da barra de 

metal? Explique. 
b-) Por que seria possível ficar segurando a extremidade livre da barra de madeira durante um 

tempo maior? 
 
03. Lembrando-se dos comentários feitos sobre o mecanismo de resfriamento do interior de 

uma geladeira, responda: 
a-) Por que as prateleiras de uma geladeira não podem ser feitas com chapas inteiriças? 
b-) Se o congelador fosse colocado na parte inferior de uma geladeira haveria formação das  

correntes de convecção? Explique. 
 
04. Algumas propagandas de refrigeradores costumam apregoar as vantagens destes produtos 

com a seguinte frase: “Nossa geladeira não deixa o calor entrar nem o frio sair!”. Há um 
erro conceitual de física nesta afirmação. Qual é este erro? 

 
05. O calor de combustão da lenha é de 2.800 a 4.400 e do óleo diesel 10.900. Qual o 

combustível mais viável para se obter o mesmo trabalho? Justifique. 
 
06. Quando uma pessoa passa roupa com um ferro elétrico, o principal processo da 

transmissão de calor do ferro para a roupa é: 
a-) condução     
b-) radiação  
c-) convecção   
d-) reflexão 
 
07. Assinale a alternativa que justifica o fato de no inverno usarmos agasalhos. 
a-) mantém o frio fora do corpo  
b-) fornecem calor ao corpo   
c-) reduzem a transpiração 
d-) retiram calor do corpo   
e-) reduzem a perda de calor pelo corpo 
 
08. Em cada situação proposta a seguir, indique o principal processo de transmissão de calor: 

condução, convecção ou irradiação. 
I- Aquecimento de um alimento em um forno de microondas______________________ 
II- Pessoa na praia exposta ao sol_____________________________________________ 
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III- Quando colocamos a mão ao lado ou abaixo de uma panela que foi retirada do 
fogo__________________________________________________________________ 

IV- Resfriamento no interior de uma geladeira___________________________________ 
V- Colher dentro de um prato com alimento quente ______________________________ 
VI- Aquecimento da água em uma panela sob a chama de um fogão__________________ 
VII- O resfriamento de uma sala através do ar condicionado_________________________ 
VIII-O aquecimento de uma panela sob a chama de um fogão ________________________ 
 
09. “As garrafas térmicas são úteis tanto para conservar bebidas quentes como geladas. Essas 

garrafas são constituídas de um recipiente de vidro de paredes duplas, espelhadas interna e 
externamente. Em sua fabricação, retira-se quase todo o ar existente entre elas. 
Por que as paredes das garrafas térmicas são espelhadas? 

a) Para evitar que o frio entre na garrafa. 
b) Para conservar o aroma e o sabor da bebida contida na garrafa. 
c)  Para evitar a troca de calor entre o ambiente interno e o externo à garrafa. 
d) Para  

 
10. Quando uma pessoa pega na geladeira uma garrafa de cerveja e uma de lata de 

refrigerante á mesma temperatura tem sensações térmicas diferentes, porque, para a 
garrafa e a lata, são diferentes: 

a-) os volumes    
b-) as massas 
c-) os coeficientes de condutibilidade térmica 
d-) as formas geométricas 
e-) n.d.a 
 

Que a luz do Sol ilumine todos vocês nesta hora de dificuldade... 
 



 

 

106 

ANEXO F 
 

Experiência sobre Trocas de Calor 
 

TÍTULO: Olha! Como é possível mostrar os três processos ao mesmo tempo. 
 

OBJETIVO: Mostrar através de um experimento simples os três (03) processos de propagação 
de calor, condução, convecção e irradiação. 

 
 
MATERIAL UTILIZADO:  

• Um recipiente de alumínio; 
• Um fogão de cozinha a gás; 
• Água; 
• Fósforo; 
• Permanganato de Potássio.  

 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

1. Peque um recipiente de alumínio, coloque a água e leve ao fogo; 
2. Com o fósforo acenda a boca do fogão; 
3. Coloque o Permanganato de Potássio e espere o que vai acontecer. 

 
 
RESULTADOS: Quando a água começou a aquecer, o permanganato de potássio começou a 

subir formando uma corrente lilás a partir do fundo da panela para a 
superfície da água. A aproximação da mão a panela constatamos a 
propagação do calor através da irradiação. O aquecimento da panela após 
um certo tempo, verificamos a condução e a corrente lilás de permanganato 
de potássio confirmamos a convecção através de suas correntes. 
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ANEXO G 
 

OBJETIVO: Analisar como os alunos conseguem relacionar a Física trabalhada hoje em sala 
com a sua devida História, assim como a relação das Escalas Termométricas. 
 
METODOLOGIA: As perguntas propostas serão divididas em duas partes, uma delas 
relacionado à História da Ciência e a outra com as conversões das Escalas Termométricas. A 
equipe virá ao quadro negro fazer sua apresentação respondendo a duas perguntas delas, o 
sorteio dessas será feito no momento da apresentação.  
 
AVALIAÇÃO: Será feita a partir de três quesitos, que são a apresentação, clareza nas 
respostas e segurança. 
 

 
EEM LAURO REBOUÇAS DE OLIVEIRA 

TRABALHO DE FÍSICA  -  2º J 
Conteúdo: Temperatura e Escalas Termométricas 

 
Equipe: __________________________________________________________________ 
 
Nº.: ____________________________________________________________________ 

 
01. O que é um termômetro? 
 
02. Qual a diferença entre termoscópio e termômetro? 
 
03. Depois de Celsius apresentar sua escala á Real Sociedade sueca, que alterações foram 

feitas nos seus pontos fixos? 
 
04. Em que século foi construído o primeiro termômetro de escala confiável? Quem o 

construiu? 
 
05. Quais os possíveis construtores do termoscópio? 
 
06. Cite na ordem em que aparecem no texto os cientistas que contribuíram para a construção 

dos termômetros utilizados atualmente. 
 
07. De acordo com a definição de “calor”, estudado anteriormente, qual a diferença entre 

calor e temperatura? 
 
08. O que significa zero absoluto? 
 
09. Qual a finalidade do estreitamento na base do tubo capilar de um termômetro clínico? 
 
10. Um termômetro construído numa escala arbitrária X indica – 20°X para o ponto de fusão  

do gelo e 220°X para o ponto de ebulição da água, ambos sob pressão normal. A 
indicação desse termômetro para uma temperatura ambiente de 25°C será: 

a)25°X   b)40°X  c)100°X  d)n.d.a 
 
11. A temperatura de um gás é de 127°C que, na escala absoluta, corresponde a: 
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a)146k   b)200K  c)300K  d)400K 
 
12. Determine a temperatura que, na escala Fahrenheit, é expressa por um número quatro 

vezes maior que o  correspondente na escala Celsius. 
 
13. Um turista, ao descer no aeroporto de Nova York, viu um termômetro marcando 68°F. 

Fazendo algumas contas, esse turista verificou que essa temperatura era igual à de São 
Paulo, quando embarcara. A temperatura de São Paulo, no momento de seu embarque, 
era de: 

a)28°C          b)25°C    c)20°C       d) 15°C 
 
14. Um sistema A não está em equilíbrio térmico com um sistema B, e este não está em 

equilíbrio com um outro, C. Quanto às temperaturas TA, TB e TC dos sistemas A, B e C, 
podemos concluir que: 

a) TA ≠ TB   e  TA = TC          b) TA = TB  e TA ≠ TC 
c) TA ≠ TC  e   TB  ≠  TC    d) TA ≠ TB  e TB ≠ TC 
 
15. Um pesquisador, ao realizar a leitura da temperatura de um determinado sistema, obteve 

o valor –450. Considerando as escalas usuais (Celsius, Fahrenheit e Kelvin), podemos 
afirmar que o termômetro utilizado certamente não poderia estar graduado: 

a) Apenas na escala Kelvin 
b) Apenas na escala Fahrenheit 
c) Apenas na escala Kelvin 
d) Nas escalas Celsius e Kelvin  
e) Nas escalas Fahrenheit e Kelvin 
 
16. Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém 

em seu termômetro clínico o valor de 102°F. 
a) Tem ele motivo de preocupação com o paciente? Justifique. 
b) Por que um doente com febre sente frio? 
 
 
 

          Bom Desempenho!!! 
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ANEXO H 
 

EEM LAURO REBOUÇAS DE OLIVEIRA 
AVALIAÇÃO PARCIAL DE FÍSICA    -   2º J 

CONTEÚDO: Temperatura e Escalas Termométricas 
 
Aluno(a):___________________________________Nº _______ Data: ____ /____ / ____ 
 
 
01.  Faça um breve comentário sobre o surgimento do termômetro. 
 
02.  Estabeleça a diferença entre termoscópio e termômetro. 
 
03.  Explique por que um termômetro clínico precisa ficar algum tempo em contato com a 

pessoa para medir sua temperatura. 
 
04. Conceitue temperatura. 
 
05.  Três corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico nessa situação: 
a) Os três corpos apresentam-se no mesmo estado físico. 
b) A temperatura dos três corpos é a mesma 
c) O calor contido em cada um deles é o mesmo. 
d) O corpo de maior massa tem mais calor que os outros dois. 
e) n.d.a. 
 
06. O sêmen bovino para inseminação artificial é conservado em nitrogênio líquido, que, à 

pressão normal, tem temperatura de 78K. Calcule essa temperatura em: 
a) Graus Celsius (°C) 
b) Graus Fahrenheit (°F) 
 
07.  Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém 

em seu termômetro clínico o valor de 102°F. 
a) Tem ele motivo de preocupação com o paciente? Justifique. 
b) Por que um doente com febre sente frio? 
 
  OBS:     * a avaliação vale 7,0 pontos e o trabalho 3,0. 

         * a temperatura normal do corpo humano é cerca de 37°C. 
                * as questões 06 (item “a” e “b”) e 07 (item “a”) só valerão se contiverem os 

cálculos. 



 

 

110 

ANEXO I 
 

Questionamentos acerca da Dilatação 
 
 
01. O que vocês acham que é a dilatação? De que se trata a dilatação? 
 
02. Dê exemplos no dia-a-dia em ocorre a dilatação. 
 
03. Trazendo para a cozinha, quais os momentos em que você presencia a dilatação?    Cite-os 

alguns deles? 
 
04. Vocês acham que a dilatação ocorre sempre da mesma forma, com qualquer material? 
 
05. Sempre quando todo material é aquecido, se dilata? 
 
06. O que será que está diretamente relacionado a dilatação de um corpo? 
 
07. A temperatura influencia alguma coisa nesse processo? O quê? 
 
08. Por que ao colocar um tubo de pet bem cheio de água no congelador de um refrigerador, 

depois de certo tempo ele estoura? 
 
09. Por que quando queremos retirar a tampa de um vidro que é de metal, aquecemos? 
 
10. Quando colocamos líquido quente numa xícara e dependendo do vidro ele se quebra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


