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RESUMO 

 

 
Devido à necessidade de um ensino de Ciências que promova o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas dos estudantes do ensino fundamental, o presente trabalho buscou investigar o ensino 

de ciências aplicado nas séries iniciais do ensino fundamental, visando à presença da Física nos 

conteúdos nesse nível de escolaridade. Para isso foram feitas várias leituras de trabalhos com 

sugestões e aspectos relevantes para justificar a importância da inclusão desses conceitos nessas 

séries. Esses estudos mostram que essas aulas são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e 

cientifico da criança, pois o aprendizado para essa faixa etária precisa de uma motivação, e como a 

Física trata de fenômenos básicos da natureza, permitindo assim a manipulação de materiais em 

atividades experimentais, assim pode ser um ótimo meio de desenvolver a curiosidade, o espírito 

critico e a motivação das crianças, e que mesmo nessa idade, já conseguem ter uma compreensão 

razoável dos fenômenos naturais após a observação destes fenômenos, inclusive mostrando-se 

capazes de relacionar acontecimentos do cotidiano com fenômenos físicos presentes na natureza. 

Neste contexto se insere este trabalho que objetiva aplicar experimentos simples de Física para 

estudantes das séries iniciais e verificar o feedback desta aplicação na aprendizagem de conceitos 

científicos. Para tanto foram utilizadas atividades que envolvem experimentos simples, com uma 

turma da 2ª série do Ensino Fundamental em uma escola municipal de Ji-Paraná Rondônia. Nas 

atividades realizadas foram feitas observações de como as crianças interagiam com os 

experimentos. Os dados foram coletados em forma de relatórios escritos, ou através de desenhos e 

esquemas explicativos. Tais elementos serviram de análise para investigar como se dá a inserção 

de conceitos físicos e a formação da consciência crítica da criança diante das descobertas e dos 

fatos científicos e tecnológicos apresentados, além de fomentar a curiosidade e a observação 

presentes nesta faixa etária. 
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ABSTRACT 

 

 

Due to the need for teaching science to promote the development of the cognitive skills of 

elementary school students, this study investigated the teaching of applied sciences in the early 

grades of elementary school, seeking the presence of physics content in this level of education. 

For this work several readings with suggestions and relevant aspects were made to justify the 

importance of including these concepts in these series. These studies show that these lessons are 

essential for cognitive and scientific development of the child for learning for this age group needs 

a motivation, and how physics comes to basic phenomena of nature, thus allowing the 

manipulation of materials on experimental activities, so can be a great way to develop curiosity, 

critical thinking and motivation of children, and that even at that age, can already have a 

reasonable understanding of natural phenomena after observation of these phenomena, including 

showing themselves able to relate everyday events with physical phenomena occurring in nature. 

Appears in this context that this paper aims to apply simple experiments in physics for students of 

the lower grades and check the feedback of this application in learning scientific concepts. For 

both activities that involve simple experiments with a class of 2nd grade student in a public school 

in Ji-Paraná Rondônia were used. The activities carried out observations of how children 

interacted with the experiments were made. Data were collected in the form of written reports, or 

by explanatory drawings and diagrams. These elements formed the analysis to investigate how the 

inclusion of physical concepts and training of critical awareness of the child at the findings and the 

scientific and technological facts presented, as well as fostering curiosity and observations present 

in this age group. 

 

 

Keywords: Physics teaching, series initials, physical concepts 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente existem diversas propostas de ensino que tem buscado valorizar idéias 

referentes à contribuição da Física para o ensino de Ciências nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, frente às novas necessidades sociais e tecnológicas. 

Piaget (1982) define o desenvolvimento intelectual da criança através de estágios, pois o 

conhecimento e a aprendizagem são construídos através de estímulos recebidos pelo meio onde 

vive, sendo este um processo contínuo, na qual a criança assimila as informações da realidade 

exterior e acomoda essa realidade à medida que ela vai sendo construída no seu cotidiano. 

Para Piaget (1982), quando o organismo atinge o equilíbrio entre a assimilação da 

realidade exterior com a acomodação dessa realidade, a adaptação será bem sucedida. 

 

Em resumo, a adaptação intelectual, como qualquer outra, é um 

estabelecimento de equilíbrio progressivo entre um mecanismo 

assimilador e uma acomodação complementar. O espírito só pode 

encontrar-se adaptado a uma realidade se houver uma acomodação 

perfeita, isto é, se nada mais vier, nessa realidade, modificar os esquemas 

do sujeito. Mas, inversamente, não há adaptação se a nova realidade tiver 

imposto atitudes motoras ou mentais contrárias às que tinham sido 

adotadas no contato com outros dados anteriores: só há uma adaptação se 

houver coerência, logo assimilação. (...) Mas em todos os casos, sem 

exceção, a adaptação só se considera realizada quando atinge um sistema 

estável, isto é, quando existe um equilíbrio entre acomodação e 

assimilação. Isso conduz-nos à função de organização. Do ponto de vista 

biológico, a organização é inseparável da adaptação: são os dois processos 

complementares de um mecanismo único, sendo o primeiro o aspecto 

interno do ciclo do qual a adaptação constitui o aspecto exterior (PIAGET, 

1982, p.18).  

 
 

Diante desta perspectiva, a experimentação no ensino de Física torna-se uma opção que 

pode auxiliar no processo ensino-aprendizagem na faixa etária das crianças, contribuindo de forma 

positiva na construção do conhecimento científico. 

Os experimentos de física nas aulas de ciências podem despertar na criança o interesse pela 

disciplina, enriquece a qualidade do ensino e desenvolve nas crianças habilidades cognitivas 

indispensáveis para a produção do saber. 

Quando as crianças estão brincando, gostam de compreender e aprender o que está 

acontecendo ao seu redor, pois a maioria das crianças gosta de ouvir/ler histórias. Essa 
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―curiosidade‖ natural é demonstrada nas perguntas que fazem sobre as coisas que acontecem no 

seu dia a dia.  

―Crianças são curiosas. Nada é pior (eu sei disso) que quando acaba a 

curiosidade. Nada é mais repressivo que a repressão da curiosidade. A 

curiosidade gera amor. Ela nos casa com o mundo. É parte de nosso 

obstinado, estouvado amor por esse impossível planeta que habitamos. As 

pessoas morrem quando acaba a curiosidade. Pessoas têm que descobrir, 

pessoas têm que saber.‖ (SWIFT, 1992 apud Ellis & KLEINBERG 1997). 

 

Surge então a partir dessas perguntas a importância de orientá-las sobre tais questões, para 

isso uma proposta que caminha nessa direção é a aplicação de conceitos físicos nas séries iniciais, 

pois como a Física trata de fenômenos da natureza, permite que trabalhe atividades com materiais 

concretos nas quais os estudantes manipulem, explore, interajam com as aulas usando as idéias e 

os conhecimentos trazidos pelos próprios alunos, buscando soluções próprias aos problemas 

propostos desenvolvendo assim a capacidade de pensar e ter um espírito crítico e consciente na 

sociedade. 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) defendem que é possível desenvolver uma ‗alfabetização 

Científica‘ desde os primeiros anos da escolarização, mesmo antes de o aluno saber ler e escrever; 

afirmam que a ‗alfabetização científica‘ não deve estar restrita às aulas de Ciências Naturais, mas 

pode e deve encontrar neste espaço, ambiente propício para sua efetivação.  

Levando em conta a importância de se colocar a criança em contato com o mundo, ensinar 

Ciências Físicas torna-se algo importante, pois dará à criança a oportunidade de compreender o 

mundo em que vive numa lógica aceitável. Além disso, na infância as crianças têm uma 

curiosidade mais aguçada e este se torna o melhor momento para conquistá-las antes que elas 

sejam podadas. 

Entretanto, é importante ressaltar que, conceitos físicos devem ser aplicados em uma 

linguagem simples de fácil entendimento apropriada para a idade das crianças, para que as aulas 

não se tornem monótonas e o aprendizado seja comprometido. BRUNER, (1978) afirma que:  

 

o mais importante no ensino de conceitos básicos é ajudar a criança a 

passar progressivamente do pensamento concreto à utilização de modos de 

pensamento conceptualmente mais adequados. É ocioso, porém, tentar 

fazê-lo pela apresentação de explicações formais, baseada numa lógica 

muito distante da maneira de pensar da criança e, para ela, estéril em suas 

implicações. (BRUNER, 1978, p. 36). 

 

Neste contexto o grande desafio é transformar a imagem atual da Física como sendo algo 

apenas para adultos e cientistas para também ser algo para crianças, pois diante dos avanços 
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tecnológicos se faz necessário transformar a Física em algo mais agradável e acessível desde os 

primeiros anos de escolarização. 

FUMAGALLI (1998) faz observações no que se refere ao direito do aluno das series 

iniciais ao exercício da cidadania e a possibilidade de apropriar-se de conhecimentos científicos. 

 
Cada vez que escuto que as crianças pequenas não podem aprender 

ciências, entendo que essa afirmação comporta não somente a 

incompreensão das características psicológicas do pensamento infantil, 

mas também a desvalorização da criança como sujeito social. Nesse 

sentido, parece que é esquecido que as crianças não são somente ‗o futuro‘ 

e sim que são ‗hoje‘ sujeitos integrantes do corpo social e que, portanto, 

têm o mesmo direito que os adultos de apropriar-se da cultura elaborada 

pelo conjunto da sociedade para utilizá-la na explicação e na 

transformação do mundo que a cerca. E apropriar-se da cultura elaborada é 

apropriar-se também do conhecimento científico, já que esta é uma parte 

constitutiva dessa cultura. (FUMAGALLI, 1998, p. 15). 

 

Diante de tais informações, o tema delimitado para este estudo é o ensino de conceitos 

físicos nas séries iniciais do Ensino Fundamental, pois a Física é um dos campos da ciência que 

não se tem dado muita importância ao que se referem os parâmetros curriculares. Um dos motivos 

identificáveis da ausência desses conteúdos nessa faixa etária é a pouca intimidade dos professores 

com a disciplina, muitas vezes resultado de alguma experiência desagradável ocorrido durante o 

Ensino Médio, dificultando assim a inclusão desses conceitos, pois essas dificuldades estão 

associadas ao seu processo formativo. 

Foram adotadas como metodologia, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Para 

tanto foram desenvolvidos dois caminhos de pesquisa assim definidos: discutir sobre a questão do 

ensino e aprendizagem da Física nas séries iniciais do ensino fundamental e apresentar uma 

experiência prática, em sala de aula, com aplicações experimentais de conceitos físicos. A 

metodologia utilizada na pesquisa quanto ao processo ensino-aprendizagem e o método avaliativo 

foram fundamentados através das Teorias de Aprendizagem de Burrhus Frederic Skinner 

(comportamentalismo) e Jean Piaget (cognitivismo).  

Os sujeitos da pesquisa foram alunos de uma turma de 2ª serie do Ensino Fundamental em 

uma escola municipal de Ji-Paraná Rondônia no período de 16 de outubro a 07 de novembro de 

2013. As atividades realizadas tiveram a participação direta dos alunos, e no final de todas as 

atividades as crianças tiveram a possibilidade de se expressarem, tanto oralmente como escrito, 

através de relatórios ou desenhos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
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Os resultados obtidos mostraram que as atividades experimentais aguçaram a curiosidade 

dos alunos e as motivaram, na qual puderam desenvolver a capacidade de observar fenômenos e 

propor soluções para os desafios propostos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

2.1 PRINCIPAIS TEORIAS DE ENSINO- APRENDIZAGEM 

Para entender os pontos centrais da natureza do processo ensino-aprendizagem é 

necessário retomar o seu desenvolvimento histórico, filosófico e psicológico, surgindo assim as 

Teorias de Ensino-Aprendizagem. Assim, são os diversos modelos que visam explicar como 

ocorre o processo de ensino e aprendizagem no ser humano. 

Muitas teorias dão suporte e tentam explicar o processo de ensino aprendizagem, pois para 

uma eficiência neste processo é indispensável à utilização dessas teorias, na qual permite 

compreender as interações que acontecem no interior da mente. 

A seguir será feita uma breve descrição das três principais Teorias de Ensino- 

Aprendizagem, visando um entendimento com relação ao processo de ensino e a forma na qual 

acontece à aprendizagem do individuo, desde a sua fase inicial de vida. 

 

2.1.1 Comportamentalismo  

 

O psicólogo Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), foi o grande responsável pela teoria 

Behaviorista. Ele lançou o conceito de "condicionamento operante," com a experiência que 

desenvolveu conhecida por "Caixa de Skinner, na qual demonstrou que poderia ―modelar‖ o 

comportamento do animal. 

O Behaviorismo de Skinner se baseia na similaridade das tarefas, dedica-se ao estudo das 

respostas. A aprendizagem consiste em gravar respostas corretas e eliminar as incorretas. Ele se 

preocupa em descrever e não explicar o comportamento. Nessa teoria considera-se o aprendiz 

como um ser que responde a estímulos fornecidos pelo ambiente externo, do comportamento 

reflexo ou estímulo e resposta que são, portanto as unidades básicas da descrição e o ponto de 

partida para uma ciência do comportamento. O homem começa a ser estudado como produto do 

processo de aprendizagem pelo qual passa desde a infância, ou seja, como produto das associações 

estabelecido durante sua vida entre estímulos e respostas. A aprendizagem é feita através da 

modificação do comportamento do indivíduo mediante a aquisição de novas respostas ou reações. 

Toda a aprendizagem consiste em condicionar respostas.  

Nesta abordagem o professor é considerado transmissor de conhecimento ao aluno e 

administra as condições da transmissão do conteúdo, cabe ao professor decidir os passos de 

ensino, ele deverá planejar de maneira a possibilitar o aumento da probabilidade de ocorrência de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condicionamento_operante
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uma resposta a ser aprendida. O professor não deve se importar quanto às relações afetivas e 

pessoais dos sujeitos envolvidos no processo ensino-aprendizagem.  

Este processo não considera o que o estudante sabe, a capacidade de conhecimento do 

aluno vem do meio físico/social em que ele está inserido, pois o mundo é representado pelo 

professor que acredita ser o único capaz de transferir novos conhecimentos aos alunos, neste 

método de ensino o aluno recebe, escuta, escreve e repete as informações tantas vezes quanto 

forem necessárias, até acumular em sua mente o conteúdo que o professor repassou.  

Quanto ao método avaliativo, o aluno deve atingir os objetivos propostos, a avaliação será 

ligada aos objetivos propostos, os pré-testes nesse método avaliativo tornam-se algo importante, 

pois tem como finalidade conhecer os comportamentos prévios e a partir daí, planejar e executar 

as etapas seguintes do processo ensino-aprendizagem. (AQUILES, 2003). 

 

2.1.2 Cognitivismo 

 

Na teoria de aprendizagem de Jean Piaget encontra-se o desenvolvimento da inteligência 

definido como um processo contínuo, sendo conhecida universalmente como a teoria da 

Epistemologia Genética ou Teoria Psicogenética. Sendo assim sua teoria é na verdade a mais 

conhecida e completa, pois nela é descrita como se constrói o conhecimento do indivíduo desde 

seu nascimento, descrevendo importantes estágios de desenvolvimento humano como sendo: 

Sensório-motor – que vai do nascimento aos 2 anos de idade. Neste estágio a inteligência 

trabalha por meio das percepções (simbólico) e das ações (motor) através do deslocamento do 

próprio corpo, a criança evolui de uma situação puramente reflexa até a diferenciação do mundo 

exterior em relação a si própria. Nesta fase a criança não representa mentalmente o objeto e as 

ações. 

Exemplo: O bebê pega o que está em sua mão; "mama" o que é posto em sua boca; "vê" o 

que está diante de si. Aprimorando esses esquemas, é capaz de ver um objeto, pegá-lo e levá-lo a 

boca. 

Pré - operatório – que vai de 2 a 7 anos de idade. Até os 4 anos caracteriza-se pelo 

desenvolvimento da linguagem e outras formas de representação, e também pelo rápido 

desenvolvimento conceitual. O raciocínio, nesse estágio, é pré-lógico ou semiológico. É o período 

da fantasia, do faz de conta e do jogo de símbolos. A partir dos 4 anos de idade instala-se o desejo 

de explicação dos fenômenos, a criança fica curiosa sendo então a fase dos porquês, na qual ela 

começa a distinguir a fantasia do real e tem o pensamento centrado no seu próprio ponto de vista. 
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Exemplo: Mostram-se para a criança, duas bolinhas de massa iguais e dá-se a uma delas a 

forma de salsicha. A criança nega que a quantidade de massa continue igual, pois as formas são 

diferentes. Não relaciona as situações. 

Operatório concreto – dos 7 aos 11 anos de idade. Nesse estagio o individuo já é capaz de 

desenvolver a habilidade e aplicar o pensamento lógico a problemas concretos, a criança já é 

capaz de desenvolver noção de tempo, espaço, velocidade, ordem, casualidade,... 

Exemplo: despeja-se a água de dois copos em outros, de formatos diferentes, para que a 

criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é afirmativa uma vez que a criança já 

diferencia aspectos e é capaz de "refazer" a ação. 

Operatório abstrato – após os 11 anos de idade. Os sujeitos tornam-se capazes de aplicar 

o raciocínio lógico a todas as classes de problemas, ou seja, aplicam não mais aos objetos 

presentes, mas aos objetos ausentes e hipotéticos. Nessa fase o individuo esta se liberando do 

concreto em proveito de interesses orientados para o futuro. (KARLA, 2012). 

Todos os indivíduos vivenciam essas 4 fases na mesma sequência, entretanto cada uma 

dessas fases é caracterizada por formas diferentes de organização mental que possibilitam as 

diferentes maneiras deste relacionar-se com a realidade que o rodeia porem o momento do inicio 

ou término de cada uma delas depende da estrutura genética de cada pessoa e dos estímulos 

recebidos ou não pelo meio onde ele vive. 

O professor nesta pratica pedagógica tem como função criar situações diferentes de ensino, 

ele deve propor problemas aos alunos, desafiá-los a encontrar respostas para tal problema, cabe ao 

professor o dever de evitar a rotina, e a fixação de respostas e hábitos. Neste contexto ele deve 

assumir o papel de mediador, investigador, orientador, pesquisador e coordenador. Deve ainda 

estabelecer relações com os alunos, relação esta que se dá através da sua convivência com os 

mesmos e dos diálogos estabelecidos entre si para auxiliar na sua aprendizagem e 

desenvolvimento. 

O aluno por sua vez deve ser ativo e observador. Ele deve experimentar comparar, 

relacionar, analisar, justapor, encaixar, levantar hipótese, argumentar, etc. Cabe ao aluno encontrar 

a solução dos problemas que lhes são apresentados. 

A avaliação se dá através do rendimento com que o aluno se aproximou de uma norma 

quantitativa pretendida. Através de reproduções livres, explicação prática, expressões próprias e 

etc. (AQUILES, 2003). 
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2.1.3 Humanismo 

 

Dois psicólogos Abraham Maslow (1908-1970) e Carl Rogers (1902-1987) foram os 

principais teóricos da teoria humanista, na qual faziam severas críticas à teoria de Skinner, o 

comportamentalismo, na qual o homem era tratado como máquina e animais manipulados através 

do condicionamento. 

Na teoria humanista, o importante é a auto-realização da pessoa, o crescimento pessoal, o 

individuo é visto como um todo e não somente intelecto, vê o ser que aprende primordialmente 

como pessoa, a aprendizagem é penetrante e influi nas escolhas e atitudes do aprendiz, Maslow 

formulou suas teorias com o estudo das pessoas, considerado por ele saudáveis. 

A pirâmide abaixo representa a existência de níveis a serem satisfeitos proposta por 

Maslow através da hierarquia das necessidades, nas quais o individuo já nasce com elas 

obedecendo a uma ordem de saciedade. (PSICOLOGIA HUMANISTA, 2009). 

 

 

        Figura 2.1 - Pirâmide dos níveis de necessidades dos indivíduos 

          

    Fonte: http://psiquehumanista.blogspot.com.br/ acesso em 14 nov2013 

 

A teoria de Rogers defendeu a idéia do autoconceito, com características percebidas em 

cada um desde a infância como sendo um padrão organizado e consistente, de assumir a liberdade 

humana - a possibilidade de tomar decisões e ser responsável por elas. 

http://psiquehumanista.blogspot.com.br/
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Para Rogers, ensinar é mais que transmitir conhecimento, ele combate a aprendizagem do 

tipo ―tarefas‖ que só utiliza as operações mentais, para ele ensinar é despertar a curiosidade, é 

educar para a vida e desafiar a pessoa a confiar em si mesma. (ROGERS 1986, pag.150) explica: 

 

―Em grande parte, com todas as crianças, mas, excepcionalmente, com 

crianças brilhantes, não é necessário ensiná-las, mas elas precisam de 

recursos que possam alimentar seus interesses. Para fornecer essas 

oportunidades, é preciso muita imaginação, reflexão e trabalho.‖ 

 

No humanismo o ensino é centrado no aluno e a função do professor é apenas dar 

assistência ao aluno de forma a não transmitir o conhecimento. Sua intervenção deverá ser mínima 

possível, o conteúdo não deve ser repassado, uma vez que ele é adquirido através das experiências 

vividas pelos alunos. 

Para o professor qualquer decisão que aluno tomar deve ser bem aceita, pois é de 

responsabilidade do aluno os objetivos da aprendizagem que lhes são convenientes, aprendendo 

por si mesmo e encontrando seu próprio caminho. 

Quanto à avaliação, não existe padronização, o aluno aprende o que deseja aprender, se 

tornando responsável pelas formas de controle de sua aprendizagem, a avaliação se dá através da 

auto-avaliação com padrões estabelecidos pelos próprios alunos, em seguida o professor faz sua 

avaliação, observando se os objetivos foram alcançados atribuindo assim ao aluno um conceito.  

 

 
 

2.2 PORQUE DAR AULAS DE FÍSICA PARA CRIANÇAS? A VISÃO DOS 

PESQUISADORES  

 

Vários pesquisadores da área da educação têm estudado sobre o tema ensino de ciências 

(Física) nas séries iniciais, uma das teorias bastante discutida por esses pesquisadores é o da 

aprendizagem através dos processos cognitivos, e através dessas pesquisas buscam elementos que 

possam contribuir de alguma forma para o ensino e a aprendizagem no ambiente escolar das séries 

iniciais. Portanto não há um consenso entre os pesquisadores sobre tal assunto, sendo assim cada 

pesquisador utilizando seus referenciais teóricos buscam discutir o processo no seu referencial. 

Numa reunião da UNESCO, segundo HARLEN (1993, p. 28-29) foram discutidas as 

contribuições das ciências para as Séries Iniciais: 
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 As ciências podem ajudar as crianças a pensarem de maneira lógica sobre os fatos 

cotidianos e, resolver problemas práticos e elementares. Tais técnicas intelectuais se mostrarão 

valiosas em qualquer lugar que viva e em todo trabalho que desenvolverem; 

 As ciências e suas aplicações à tecnologia podem ajudar a melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. As Ciências e a tecnologia são atividades socialmente úteis que esperamos se façam 

familiares às crianças; 

 Já que o mundo tende a orientar-se cada vez mais num sentido científico e tecnológico, é 

importante que os futuros cidadãos se preparem para viver nele; 

 As ciências podem ajudar positivamente as crianças em outras áreas do saber, 

especialmente em linguagem e matemática; 

 As ciências nas escolas primárias podem ser realmente divertidas. Intrigam às crianças os 

problemas, sejam eles, simples, inventados ou do mundo que as rodeiam. Se o ensino de ciências 

pode centrar-se sobre estes problemas, explorando as formas de captar o interesse das crianças, 

não há nenhum tema que possa ser mais atraente nem excitante para eles. 

As grandes descobertas tecnológicas e científicas exigem pessoas preparadas e cada vez 

mais bem formadas, que saibam aplicar suas habilidades de raciocínio investigativo e pensamento 

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

 

―na defesa do ensino de Física nas séries iniciais devem ser criadas 

condições para uma educação em Ciências, que ofereça, a todas as 

crianças, situações problemáticas que possibilitem o conhecimento físico e 

o desenvolvimento intelectual e afetivo, atividades em que possam 

explorar os materiais, fatos e fenômenos à sua volta, testar idéias, observar 

e registrar propriedades, pensar e refletir a partir dos resultados 

alcançados, discutir com seus pares, havendo somente a posterior uma 

conceituação que lhes permitisse ampliar a compreensão dos fenômenos 

que encontram ao seu redor, ou seja, uma nova cultura experimenta‖l. 

Essas atividades devem desenvolver o conhecimento científico de modo 

significativo, interessante e prazeroso. (SILVA, 2006, p.13). 

 

Os conceitos científicos são, portanto, a porta através da qual a tomada de consciência 

penetra no reino do pensamento infantil. Vygotsky (1991, p.93) afirma: 

 

―A criança adquire consciência dos seus conceitos espontâneos 

relativamente tarde; a capacidade de defini-los por meio de palavras, de 

operar com eles à vontade, aparece muito tempo depois de ter adquirido os 

conceitos. Ela possui o conceito [...], mas não está consciente do seu 

próprio ato de pensamento. O desenvolvimento de um conceito científico, 

por outro lado, geralmente começa com sua definição verbal e com sua 
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aplicação em operações não-espontâneas [...] Poder-se-ia dizer que o 

desenvolvimento dos conceitos espontâneos da criança é ascendente 

(indutivo) enquanto o desenvolvimento dos seus conceitos científicos é 

descendente (dedutivo)‖. 

 

 

Aprender é necessariamente uma forma de praticar o conhecimento e o que está em pauta é 

uma concepção da aprendizagem como processo de construção do conhecimento. Em 

conseqüência torna-se imprescindível que se adote estratégias de ensino para que experiências 

práticas possam ser trazidas para essa aprendizagem. O fundamental no conhecimento é o seu 

processo e não sua condição de produto. Com efeito, o saber é resultante de uma construção 

histórica, realizada por um sujeito coletivo. Daí a importância da pesquisa, entendida como 

processo de construção dos objetos do conhecimento e a relevância que a ciência assume em nossa 

sociedade. E sendo o conhecimento uma atividade de construção, a aprendizagem envolve 

necessariamente a prática, ou seja, só se aprende fazendo. Isso quer dizer que não basta dar aulas 

expositivas sobre os diferentes tópicos do conteúdo das várias abordagens.  

Com relação ao ensino de Ciências principalmente o ensino de Física vêem-se varias 

propostas que defendem a iniciação dos estudos de conceitos científicos desde muito cedo, e 

mesmo que haja controversas sobre tal atividade, a Física representa um aspecto extremamente 

produtivo por se tratar do mais básico ramo da ciência; na qual poderão ser desenvolvidas 

atividades experimentais que possam proporcionar as crianças um contato direto com os materiais 

usados e não apenas contemplar fenômenos. Além de permitir que as crianças interajam com as 

atividades propostas e que, observem o resultado de suas ações e reflitam sobre suas expectativas 

iniciais, reforçando ou revendo suas opiniões e conclusões. Entretanto não se pode exigir que uma 

criança que acabou de chegar à escola aprenda Física como aluno do ensino médio, mas tem que 

se levar em conta que mesmo antes do inicio do seu processo de alfabetização formal as crianças 

em seu mundo de relações já procuram formas de explicar os fenômenos que percebem, formando 

seus conceitos ―científicos‖, seus conceitos vivenciais (LIMA, 1995). 

Vários pesquisadores acreditam que conceitos físicos podem e devem ser iniciados desde 

as primeiras series escolar, como (BARBOSA LIMA e CARVALHO, 2002), e que, portanto, 

passem a fazer parte dos currículos de formação de professores da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental (ZIMMERMANN, op.cit.; ROSA e PEREZ, op. Cit., 2007). Segundo Rosa, Rosa e 

Pecatti (2007, p.265); 

 [...] ensinar Física desde as séries iniciais não é utopia, mas uma realidade 

necessária para que o            conhecimento adquira um caráter de 

instrumento para a vida. Os alunos se envolvem nas atividades e, ao 
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contrário do que se pensa, oferecem soluções criativas para os problemas 

propostos. 

 

Outro pesquisador que também discute o desenvolvimento de conceitos científicos durante 

a infância é VYGOTSKY (1998, p. 90) levando em conta que; 

 

―ao se ensinar uma criança a escrever aos quatro ou cinco anos, a resposta 

será uma escrita com o uso abundante e imaginativo de letras que jamais 

se repetirá quando ela tiver mais idade. Tal conceito pode se aplicar, 

também, ao desenvolvimento de conceitos científicos que a aprendizagem 

escolar lhes apresente. Por isso é essencial compreender a relação existente 

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

processos psicológicos tipicamente humanos e seus cenários culturais, 

históricos e institucionais‖. 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) indicam como objetivos do Ensino 

Fundamental que os alunos sejam capazes de:  

 

 compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

 posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;  

 conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 

sentimento de pertinência ao país;  

 conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação 

baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras 

características individuais e sociais;  

 perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus 

elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente; 

 desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas 

capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, 

para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania; 
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 conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um 

dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e 

à saúde coletiva;  

 utilizar as diferentes linguagens – verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal 

como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções 

culturais, em contextos públicos e privados, atendendo as diferentes intenções e situações de 

comunicação;  

 saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos;  

 questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para 

isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua adequação. (BRASIL, 1998, p. 55-56). 

Os conteúdos conceituais referem-se à construção ativa das capacidades para operar com 

símbolos, idéias, imagens e representações que permitam atribuir sentido à realidade. Desde os 

conceitos mais simples até os mais complexos, a aprendizagem se dá por meio de um processo de 

constantes idas e vindas, avanços e recuos nos quais as crianças constroem idéias provisórias, 

ampliam-nas e modificam-nas, aproximando-se gradualmente de conceitualizações cada vez mais 

precisas. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação (1998, p.50). 

 

[...] o conceito que uma criança faz do que seja um cachorro, por exemplo, 

depende das experiências que ela tem que envolvam seu contato com 

cachorros. Se num primeiro momento, ela pode, por exemplo, designar 

como ―Au-Au‖ todo animal, fazendo uma generalização provisória, o 

acesso a uma nova informação, por exemplo, o fato de que gatos diferem 

de cachorros permite-lhe reorganizar o conhecimento que possui e 

modificar a idéia que tem sobre o que é um cachorro. Esta 

conceitualização, ainda provisória, será suficiente por algum tempo — até 

o momento em que ela entrar em contato com um novo conhecimento. 

 

 

Sendo assim é possível que a criança durante o período da educação infantil, possa 

apropriar-se de alguns conteúdos conceituais de caráter provisório, conceitos estes que serão 

futuramente reformulados e expandidos. Já os conteúdos que não foram absorvidos durante esse 

período, deverão ter mais tempo para que possam ser construídos. Isso quer dizer que muitos 

conteúdos serão trabalhados com o objetivo apenas de promover aproximações a um determinado 

conhecimento. 
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De acordo com os Parâmetros curriculares Nacionais (PCNs), é valida a idéia de incluir 

conceitos físicos nas aulas de ciências, ao mencionarem que as ciências naturais no bojo curricular 

devem permitir aos estudantes um ensino na qual possam compreender o mundo e atuar 

participativos como indivíduos críticos, utilizando conhecimentos científicos e tecnológicos. ―Se a 

intenção é que os alunos se apropriem do conhecimento científico e desenvolvam uma autonomia 

no pensar e no agir, é importante conceber a relação de ensino e de aprendizagem como uma 

relação entre sujeitos, em que cada um, a seu modo e com determinado papel está envolvido na 

construção de uma compreensão dos fenômenos naturais e suas transformações, na formação de 

atitudes e valores humanos‖ (BRASIL, 1997, p.33). 

Hoje pode se observar um grande avanço na pesquisa acadêmica sobre o ensino de Física 

no Brasil no que diz respeito à compreensão dos problemas relativos ao seu ensino, e quanto à 

existência de um sistema de divulgação eficaz, podendo ser observados através do grande 

crescimento quando se fala de periódicos, eventos, congresso, simpósios, seminários, dissertações, 

teses, cursos de especialização e pós-graduação, entre outros. Mas apesar de tantas evoluções, 

ainda são pouco aplicados tais resultados em sala de aula, pois há uma grande resistência em 

aplicar na pratica pedagógica. 

Percebe-se que o ensino de ciências deve ser reformulado, uma vez que é evidente a 

necessidade que esse ensino na educação básica incorpore as questões vinculadas ao processo de 

alfabetização cientifica tecnológica, conforme destacam Chaves e Shellard (2005). 

Para se realizar um bom ensino de ciências nas escolas, têm que se vencerem alguns 

obstáculos, pois são evidentes as dificuldades de se aplicar um ensino que interagem ciências aos 

conhecimentos científicos. E percebe-se um aumento dessas dificuldades à medida que descemos 

no nível de escolaridade. E segundo alguns autores a Física deve ser abordada na ciência aplicada 

nas series, por exemplo, se quiser um ensino que aproxime os conhecimentos científicos aos do 

dia a dia dos estudantes. Entretanto, para que isso aconteça não basta incluir conceitos e 

fenômenos de física nos currículos escolares; é necessário que essa prática pedagógica desenvolva 

atividades que possam explorar tais conhecimentos com base nas situações cotidianas dos 

estudantes e que os estimulem a buscar e discutir conceitos e fenômenos de física. 

 

 

2.3 DAS DIFICULDADES DOS PROFESSORES 

 

No processo de ensinar Física desde as series iniciais do Ensino Fundamental, é 

extremamente importante que a aprendizagem ocorra num meio prazeroso, e acima de tudo 
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ensinar as crianças a refletir, a participar e desenvolver de maneira construtiva a sua 

aprendizagem, não apenas visando que as crianças tenham melhores notas no Ensino Médio, mas 

ensiná-las a ousar e propor suas próprias idéias. E neste sentido a experimentação tem papel 

fundamental de motivação para os alunos, estimulando a participação ativa na aula. Entretanto 

essa maneira de ensinar não é um processo trivial, e o professor necessita de uma formação prévia 

sobre os conteúdos a serem trabalhados, materiais e manipulação das atividades (experimentais) 

propostas. 

O professor nas séries iniciais nesta pratica pedagógica, segundo o qual a Física assume 

papel indispensável para a alfabetização científica dos alunos, passa a ser o elemento principal do 

processo; suas concepções próprias sobre a importância dos conhecimentos de física para o 

processo formativo de seus alunos, e a compreensão que ele tem do processo de ensino-

aprendizagem serão peças fundamentais para que a ciência seja contemplada no contexto escolar 

como uma necessidade cultural para a vida dos estudantes, independentemente da opção 

profissional que assumirão no decorrer de seus estudos. 

Junto com essa linha de pensamento vem à preocupação com a formação dos professores 

das séries iniciais para o ensino de Física, pois precisam estar plenamente preparados para 

dominarem o conteúdo a ser dado, podendo assim preparar atividades significativas para seus 

alunos. Entretanto, não se pode imaginar que ensinar física para crianças é a mesma forma como é 

feito para adolescentes ou adultos, ou que o conteúdo abordado seja aquele do cientista. Para que a 

criança possa apropriar-se desses conhecimentos, é necessário criar meios que permitam a 

identificação desses conceitos junto ao seu cotidiano. Sendo assim ao ensinar ciências às crianças, 

não deve se preocupar com a precisão dos dados obtidos já que o conhecimento vai sendo 

construído à medida que os conceitos e fenômenos vão sendo estudados. Portanto é fundamental 

para a criança estar em contato com a ciência desde muito cedo, não deixando assim essa tarefa 

para níveis escolares mais adiantados. 

A pouca intimidade dos professores com a Física, é um dos principais motivos observado 

pelos pesquisadores para a não aplicação de conceitos físicos nas séries iniciais do ensino 

fundamental, mesmo tendo um grande potencial em materiais e instrumentos para desenvolver as 

habilidades necessárias para as crianças aprender. O motivo pelo qual a Física está longe das salas 

de aula do Ensino Fundamental é que a formação dos docentes que atuam nessas séries pode ser 

um dos motivos do ―pavor‖ que os estudantes têm da disciplina de Física. 

Ser professor é estar em constante busca, é buscar incessantemente a capacitação 

profissional, é ter sede de conhecimento, pois segundo (Fiorentine. et. AL., 2003, p.50), ―somos 
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eternos aprendizes, o professor principalmente, que jamais deve achar que sabe tudo e não precisa 

mudar.‖ 

Os autores Damasio e Steffani (2008), afirmam que a formação continuada pode ser uma 

vertente para reverter essa situação, além de que capacitar professores já formados em Física para 

lecionarem com crianças também é algo considerável. 

 

a disciplina denominada ciências, como as demais nas séries iniciais do 

ensino fundamental, lecionada por um professor único por turma que, em 

geral, não tem formação especializada em nenhuma das áreas que leciona. 

A formação de professores - com exceção de raros casos - das séries 

iniciais não vê com a atenção necessária a capacitação para o ensino de 

ciências naturais. [...] Promover uma introdução aos conceitos físicos 

durante as séries iniciais, de forma que esta não só deixe de ser um 

obstáculo adicional ao ensino subseqüente, mas que, principalmente, 

desperte o interesse das crianças para ciência [pode se tornar um dos 

objetivos para reverter este quadro]. A maneira mais adequada de atingir 

este objetivo é através da formação continuada de professores. 

(DAMASIO e STEFFANI, 2008, p.2) 

 

 

Varias pesquisas com relação ao papel do professor no âmbito escolar tem atribuído 

significativa importância a esse profissional levando em conta as dificuldades que os mesmos 

possam encontrar ao abordar nas séries iniciais conteúdos relacionados a ciências, principalmente 

a Física. O artigo de Rosa, Perez e Drum (2007), mostra uma analise bem clara sobre tais 

dificuldades tanto no que se referem aos professores, quanto nas condições de trabalho que o 

âmbito escolar oferece, pois através de entrevistas com 34 professores que atuam de primeira a 

quarta série no ensino fundamental da região de Passo Fundo/RS, pode se observar a evidência de 

tais dificuldades, além disso, mostra a desmotivação dos alunos em buscar a construção do 

conhecimento científico. 

 

―A busca estava na identificação da concepção dos professores sobre a 

importância de discutir física nas séries iniciais. Assim, foram encontradas 

duas posições claras: os que acreditam não serem importantes tais 

conteúdos, ou mesmo, julgam que seus alunos não apresentam condições 

de compreensão da física, que para eles é uma disciplina muito difícil, que 

exige muito dos estudantes, conforme menciona um dos entrevistados; e, 

os que têm a crença de que a física é fundamental para a formação crítica 

dos estudantes, já que estão inseridos na sociedade extremamente 

tecnológica, porém não a contemplam em seus programas, pois não se 

sente seguro o suficiente para discuti-la‖ (ROSA, PEREZ e DRUM, 2007, 

p.361). 
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―O papel da escola desde o momento da chegada da criança deveria ser o 

de favorecer a sua curiosidade e seu poder investigativo, alimentando-o e 

intensificando-o a cada nova etapa de escolarização. Entretanto, o que 

observamos é que, cada ano vivenciado no ambiente escolar, a criança 

diminui sua curiosidade e sua vontade de investigar, substituindo-os pela 

conformidade e aceitação do mundo pronto e acabado. Assim, o ensino de 

ciências desde as primeiras séries e sua continuidade ao longo do processo 

de escolarização é uma forma de alimentar a curiosidade, a observação e a 

investigação deste aluno, já que a física é considerada a ciência que trata 

do estudo da natureza e suas transformações‖ (ROSA, PEREZ e DRUM, 

2007, p. 362).   

 

 

 Por sua vez Bizzo (2000) destaca que ―muitos professores confessam estar inseguros 

diante das aulas de ciências pela simples razão de poderem ser inquiridos sobre questões às quais 

não sabem responder‖. 

Estudos mostram que os professores não só das series iniciais, mas também do ensino 

médio são muito teóricos não levando em conta a realidade dos alunos, sendo assim os professores 

tem muita dificuldade em preparar aulas de ciências que tornem a aprendizagem interessante e 

motivadora. A forma tradicional na qual o ensino de Ciências na escola brasileira tem sido 

ensinado remete apenas na utilização de livros didáticos ultrapassados, motivo este que leva o 

aluno a desmotivação e a falta de compreensão dos conceitos e a aplicabilidade do que é estudado, 

pois as Ciências experimentais são desenvolvidas sem relação alguma com a vivência dos próprios 

alunos resultando assim pouco interesse dos estudantes para com esses conhecimentos. 

 

―No entanto, não seria descabido afirmar que a formação de professores no 

Brasil dificilmente figura entre as prioridades do sistema universitário, 

especialmente quando nos referimos ao sistema público. Os professores 

polivalentes que atuam nas quatro primeiras séries do ensino fundamental 

têm poucas oportunidades de se aprofundar no conhecimento científico e 

na metodologia de ensino específico da área, tanto quando sua formação 

ocorre em cursos de magistério como em cursos de Pedagogia‖ (BIZZO, 

2002, p. 65). 

 

 

Quanto à formação dos professores de Ciências no Brasil, outra importante questão a ser 

considerada é o fato de que nas series iniciais e no Ensino Fundamental não ha um professor 

preparado para cada disciplina, ficando apenas para o pedagogo ensinar todas as disciplinas. Com 

relação à formação do pedagogo, na maioria das vezes o curso de formação deste profissional 

preocupa-se apenas com as teorias não levando em conta que a universidade é um local de trocas 

de idéias, dialogo, de saberes e práticas educativa, devendo assim orientar seus alunos para 
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possíveis formas de ensinar e que independente da forma adotada, é de extrema importância que o 

professor se preocupe com o processo de construção do conhecimento e como este vai acontecer, 

pois segundo Freire (1996) ensinar não é simplesmente transferir conteúdos, mas criar 

possibilidades para que o aluno possa construir seu conhecimento. 

Ostermann e Moreira (1990) colocam outras observações sobre o ensino da Física no que 

se refere à formação de professores do 2º grau Magistério: 

 

―a Física recebida na formação do 2° grau Magistério é inadequada, 

dissociada das Ciências de 1° a 4° série e, principalmente, fraca em termos 

tanto do embasamento teórico quanto experimental... sem nenhuma 

vinculação com o que vai ser ensinado de 1° a 4° série nem com a Didática 

das Ciências (...)‖ (p. 178). 

 

 

É muito importante considerar que é durante os primeiros anos de alfabetização que a 

criança adquire experiências podendo assim ampliar sua estrutura mental e emocional, aprendendo 

a desenvolver habilidades cada vez mais eficazes ao longo do percurso escolar. Além de que se 

prepara para o mundo que o espera na fase adulta com mais segurança e auto estima fortalecida. 
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3 METODOLOGIA 

As tarefas foram desenvolvidas da seguinte forma: 

 

a)  Organização dos grupos: as crianças se dividem em grupos de três ou quatro, e coletam os 

materiais a serem utilizados nos experimentos;  

b)   Realização dos experimentos propostos;  

c)  Realização da tarefa: os grupos tentam resolver o desafio proposto;  

d)  Elaboração de relatório individual da atividade (representação por desenho ou texto do 

estudo desenvolvido). Garantindo assim que as crianças tenham a oportunidade de desenvolver 

seu raciocínio lógico e sua capacidade de expressão;  

e)  Observação de cada detalhe e realização de relatório dos fatos observados por parte do 

pesquisador.  

 

3.1 PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

 

As atividades desenvolvidas contaram com a participação de uma turma da segunda série 

do Ensino Fundamental, através de seis encontros que aconteceram duas vezes por semana, na 

qual era aplicado um experimento por aula.   

 

Tabela 3.1- Cronograma de aulas 

Aulas Atividades Descrição das atividades 

1ª aula Circuitos elétricos; 

associação de pilhas 

Montar primeiro um circuito em série, depois 

outro em paralelo utilizando os mesmos 

materiais, fazendo a seguinte observação: Em 

qual dos arranjos a potência (brilho) da lâmpada 

foi maior?  

2ª aula Eletrização por atrito Atritar o papel toalha com o canudo, 

pressionando firmemente o papel contra o 

canudo, puxando rapidamente, e observar o que 

aconteceu. 
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3ª aula Força de atrito Montar o experimento, em seguida, puxar a 

caixinha sobre a folha de papel presa na mesa. 

Depois repetir atividade puxando a caixinha 

sobre uma folha de lixa. Comparar as diferenças. 

4ª aula Pressão atmosférica  Segurar a garrafa pet pela boca sem apertá-la, e 

abrir e fechar a tampa da garrafa. Observar o que 

acontece. 

5ª aula Densidade  Colocar água até a metade do copo e adicionar o 

ovo. Em seguida, retirar o ovo e acrescentar sal à 

água misturar bem e colocar o ovo novamente. 

Observar o que aconteceu antes e depois de 

acrescentar o sal. 

6ª aula Eletroímã  Montar o experimento e aproximar o eletroímã 

de objetos de ferro. Observar o que acontece. 

 

 

3.2 PREPARAÇÃO DO MATERIAL 

 

Como este trabalho está voltado para crianças, no procedimento experimental foram 

usados materiais simples nas quais os alunos pudessem manusear e tirar suas próprias conclusões 

durante a aula. 

Para cada atividade desenvolvida as crianças eram divididas em pequenos grupos de 

trabalho. O material usado nos experimento era então apresentado aos alunos com uma breve 

explicação oral sobre a montagem do mesmo, apenas para facilitar e auxiliar, mas sem repostas 

prontas. Em seguida era proposto um desafio. 

O material então era distribuído entre os grupos, e eles tentavam resolver o desafio 

proposto, ou seja, montar o experimento e observar o que acontecia. 

 

3.3 MÉTODO AVALIATIVO 

 

A avaliação é importante em qualquer etapa educativa, pois se trata de um componente 

particularmente sensível de qualquer proposta curricular e exige uma competência especial dos 

profissionais da educação (ZABALZA, 2006; KRAMER, 2003). 
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), são 

várias as maneiras pelas quais a observação pode ser registrada pelos professores. A escrita é, sem 

dúvida, a mais comum e acessível. O registro diário de suas observações, impressões, idéias etc. 

pode compor um rico material de reflexão e ajuda para o planejamento educativo.  

Existem ainda outras formas de registrar essas observações como: gravadas em áudio e 

vídeo; escritas (relatórios, cadernos de registros do aluno etc.); através da produção das produções 

das crianças (desenhos, fotografias etc.). 

Segundo ainda o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, sancionada em dezembro de 1996, estabelece, na Seção II, 

referente à educação infantil, artigo 31 que: ―... a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental‖. 

No final de cada atividade os alunos recebiam uma folha em branco, na qual ficavam livres 

para expor suas idéias através de desenho, descrição, relato etc. 

Durante as atividades surgiram muitas perguntas, na qual vale ressaltar que todas elas 

foram respondidas dentro dos conceitos físicos no final de cada atividade, depois que os alunos já 

haviam entregado suas observações escritas, cuidado que foi tomado em todas as atividades para 

que a os dados da pesquisa não fossem prejudicados. 

Pelo fato de que as crianças se expressariam de várias formas quanto a suas repostas, foi 

avaliado o grau de aprendizagem dos alunos utilizando uma tabela, na qual foram estabelecidas 

categorias de analise de produção. (B.S. Campos, S.A. Fernandes, A.C.P.B.Ragni, N.F. 

Souza.,2012), acreditando-se que essas categorias seriam um indicativo da compreensão dos 

conceitos físicos. Cada categoria é explicada a seguir. 

 Argumentação: o aluno fala sobre a atividade com certa autonomia de como resolveu o 

problema. 

Exemplo: ―eu entendi que colocar duas pilhas juntas e ligar um fio com cuidado vai acender a 

luz‖. 

 Desenho: o aluno demonstra todo o processo experimental apenas com desenho, sem 

nenhuma escrita. 

 Relato: considera-se que o aluno utiliza essa tipologia quando relata a atividade dentro de 

uma forma cronológica, ou seja, relata no tempo. 

Exemplo: ―esfregamos o papel no canudo depois o canudo puxava os papeis cortados‖. 

 Motivação: essa categoria demonstra a motivação que a atividade trouxe para os alunos. 

Exemplo: ―eu amei, legal demais.‖ 
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 Nenhuma categoria: aquela produção que não foi percebida claramente ou que não se 

encaixe em qualquer outra categoria. 
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4 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

4.1 CIRCUITOS ELÉTRICOS; ASSOCIAÇÃO DE PILHAS 

 

A maior parte dos aparelhos que usa pilhas necessita, quase sempre, mais do que uma 

pilha. As pilhas podem associar-se em série e paralelo. Nas ligações em série a tensão aumenta, 

nas ligações em paralelo a bateria pode fornecer maior corrente, mas a tensão mantém-se igual a 

cada uma delas individualmente. 

Quando duas ou mais baterias são ligadas em série estamos aumentando a tensão 

(voltagem), conservando a mesma capacidade (amp/h) de cada uma individualmente. 

Quando duas ou mais baterias são ligadas em paralelo estamos aumentando a sua 

capacidade (Ah), conservando a mesma tensão (voltagem) de cada uma individualmente. 

Neste experimento o circuito foi composto de duas pilhas idênticas de 1,5 V e uma única 

lâmpada de 3 V. 

Se associarmos as pilhas em série fornecerá à lâmpada um potencial de 3 V, e como a 

lâmpada é de 3 V seu funcionamento será pleno e a intensidade da luz emitida também. 

Já se associarmos as pilhas em paralelo e ligarmos à lâmpada de 3 V, esta associação 

fornecerá metade do potencial exigido pela lâmpada e conseqüentemente metade da corrente 

exigida para seu funcionamento normal. Com isso, a intensidade da luz emitida será menor do que 

na associação em série. Em compensação, a lâmpada ficará bem mais tempo acesa. (Raquel, 

2010). 

 

4.1.1 Primeira atividade; circuito em série e em paralelo 

 

Materiais utilizados: 

 Um pedaço de fio condutor 

 Duas pilhas comuns de 1,5 V cada 

 Uma lâmpada led (3V) 

Montagem em série: 

• Una duas pilhas de 1,5 V, prendendo-as de tal modo que o pólo negativo de uma esteja em 

contato com o positivo da outra. 

• Corte dois pedaços de fios elétricos e desencape cerca de dois centímetros de cada extremidade. 

Prenda com fita adesiva um fio elétrico em cada um dos pólos das extremidades da associação. 

• Ligue a extremidade livre de cada fio elétrico nos contatos da lâmpada e observe o seu brilho. 
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Figura 4.1- Montagem de um circuito em série 

 
 

 
Figura 4.2- Apresentação do experimento circuito em série 
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Montagem em paralelo: 

 Una duas pilhas de 1,5 V, prendendo-as de tal modo que suas laterais estejam juntas e seus 

pólos idênticos estejam voltados para o mesmo lado. 

 Corte dois pedaços de fios elétricos e desencape cerca de dois centímetros de uma 

extremidade e quatro centímetros da outra.  

 Prenda com fita adesiva a extremidade mais desencapada de um dos fios elétricos nos 

pólos positivos da associação. Prenda de modo que a parte desencapada encoste-se aos dois 

pólos positivos da associação simultaneamente. Repita o mesmo para os pólos negativos da 

associação.  

 Ligue a extremidade livre de cada fio elétrico nos contatos da lâmpada e observe o seu 

brilho. 

 

 

Figura 4.3- Montagem de um circuito em paralelo 
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Figura 4.4 - Apresentação do experimento circuito em paralelo 

 

 

 

4.2 PROPRIEDADES DAS CARGAS ELÉTRICAS 

 

Os processos de eletrização ocorrem na natureza constantemente e, muitas vezes, tais 

fenômenos passam despercebidos por nós. O fenômeno da eletrização consiste na transferência de 

cargas elétricas entre os corpos. 

A grande quantidade de cargas que existem em qualquer objeto geralmente não pode ser 

observada porque o objeto contém quantidades iguais de dois tipos de cargas: cargas positivas 

(prótons) e cargas negativas (elétrons). Quando existe essa igualdade (ou equilíbrio) de cargas, 

dizemos que o objeto é eletricamente neutro, ou seja, sua carga total é zero. Quando as 

quantidades dos dois tipos cargas contidas em um corpo são diferentes a, carga total é diferente de 

zero e dizemos que o objeto está eletricamente carregado. 

Experiências feitas com cargas positivas e com cargas negativas levaram á conclusão das 

seguintes propriedades: Cargas elétricas positivas repelem-se; Cargas elétricas negativas repelem-

se; Cargas elétricas de sinais opostos atraem-se. 
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Na eletrização por atrito como o próprio nome diz, atritando-se, ou melhor, colocando-se 

dois corpos constituídos de substâncias diferentes e inicialmente neutros em contato muito 

próximo, um deles cede elétrons, enquanto o outro recebe. Ao final, os dois corpos estarão 

eletrizados e com cargas elétricas opostas. (Cortes e Batista, 2011). 

 

4.2.1 Segunda atividade: eletrização por atrito 

 

Materiais utilizados 

 Canudo de refresco 

 Um pedaço de papel toalha ou guardanapo 

 Papel picado 

 

Montagem: 

 Pressione firmemente o papel toalha contra o canudo puxando rapidamente, e observe que 

após atritar o papel com o canudo ao aproximá-lo de uma porção de papel picado, este atrairá 

os papeis. 

Figura 4.5- Canudo sendo atritado 
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Figura 4.6- Canudo atraindo papel picado 

 
  

 

 

  

4.3 FORÇA DE ATRITO 

 

Quando empurramos ou puxamos um corpo qualquer de massa m, percebemos que existe 

certa dificuldade; e, em alguns casos, percebe-se que o corpo não entra em movimento. Qual a 

explicação para isso? O que acontece é que toda vez que puxamos ou empurramos um corpo, 

aparece uma força que é contrária ao movimento. Essa força é chamada de Força de Atrito.  

A definição de força de atrito é a força natural que atua sobre os corpos quando estes estão 

em contato com outros corpos e sofrem a ação de uma força que tende a colocá-lo em movimento, 

e ela é sempre contrária ao movimento ou à tendência de movimento. A força de atrito aparece em 

razão das rugosidades existentes nas superfícies dos corpos. O atrito depende da força normal 

entre o objeto e a superfície de apoio; quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. 

(Formighieri, 2007).  
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4.3.1 Terceira atividade: força de atrito 

Materiais utilizados: 

 Uma caixinha de papelão pequena 

 Um elástico fino mais ou menos um metro 

 Uma folha de papel sulfite 

  Uma lixa de pedreiro 

 

Montagem: 

 Faça um furo em um dos lados da caixinha coloque o elástico e de um nó para que ele não 

saia. 

 Prenda a folha de papel sobre uma mesa com a fita adesiva. 

 Prenda a folha de lixa sobre a mesa, com a fita adesiva, ao lado da folha de papel. 

 Coloque a caixinha de giz sobre a folha de papel presa na mesa. Puxe o elástico e observe 

o que acontece com a caixinha. 

 Coloque a caixinha de giz sobre a folha de lixa e repita o procedimento anterior. Compare 

os resultados. 

 

Figura 4.7- Montagem do experimento força de atrito 
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Figura 4.8- Caixinha sendo puxada sobre o papel 

 
 

 

Figura 4.9- Caixinha sendo puxada sobre a lixa  
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4.4 PRESSÃO ATMOSFÉRICA 

 

Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Sua manifestação 

está diretamente relacionada à força da gravidade e à influência que essa realiza sobre as 

moléculas gasosas que compõem a atmosfera. Assim, a pressão atmosférica sofre variações 

conforme as altitudes e as condições de temperatura do ar. 

Quanto maior a altitude de um dado relevo, isto é, quanto mais elevado ele estiver em 

relação ao nível do mar, menor será a pressão atmosférica. Isso ocorre porque a força da gravidade 

mantém a maior parte do ar próxima à superfície, o que explica o fato de grandes cadeias de 

montanhas apresentarem um ambiente mais rarefeito. 

As temperaturas, por sua vez, também são fatores decisivos sobre os níveis de intensidade 

da pressão atmosférica. Quimicamente falando, quando as substâncias estão mais frias, as 

moléculas agrupam-se, e quando as substâncias estão mais quentes, as moléculas afastam-se. 

Por isso, nas zonas da Terra em que as temperaturas encontram-se menos elevadas, as 

moléculas de ar unem-se, ficando mais densas e, portanto, mais pesadas, aumentando a pressão. 

Quando as temperaturas se elevam, as partículas se afastam, o ar fica menos denso e a pressão 

diminui. 

As variações de pressão atmosférica existentes nos diversos pontos da Terra e são 

responsáveis pela ocorrência dos ventos, que se deslocam das zonas de alta pressão para as zonas 

de baixa pressão. Por esse motivo, temos a formação da circulação atmosférica e o deslocamento 

das massas de ar, bem como todos os fenômenos climáticos resultantes desses processos. 

A pressão atmosférica também interfere nas condições do tempo. Isso porque as zonas de 

baixa pressão provocam a subida das frentes de ar, o que propicia a formação de nuvens, enquanto 

as zonas de alta pressão propiciam a descida do ar, impedindo a formação de nuvens e deixando o 

tempo mais ―limpo‖. 

O instrumento utilizado para medir a pressão atmosférica de um dado local é o barômetro, 

que realiza a medição em mb (milibares). A pressão média da Terra é de 1013mb. (Câmara, 2011). 

 

4.4.1 Quarta atividade: pressão atmosférica 

 

Materiais utilizados: 

 Uma garrafa plástica com tampa de rosca 

 Um prego 

 Um balde pequeno 
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 Água 

Montagem: 

 Encha o balde de água. 

 Fure a base da garrafa com o e a coloque dentro do balde. 

 Coloque água dentro da garrafa e feche. 

 Segure a garrafa pela boca sem apertá-la e a levante.  

O que acontece? 

Mesmo com a garrafa furada, enquanto estiver tampada, a água não cai. Se abrir, a água 

começa a cair; se fechar, a água pára. 

Por que acontece?  

A pressão atmosférica, que age em todas as direções aplica uma força através dos furos da 

garrafa e segura a água dentro. Como essa pressão não age diretamente na parte de cima quando 

está fechada, a água não cai. Mas se destampar, a pressão atmosférica entra em ação e faz a água 

cair. 

Figura 4.1.1- Garrafa furada tampada
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 Figura 4.1.2- Garrafa furada destampada 

 

 

 

4.5 ELETROÍMÃ 

 

Um solenóide (bobina), quando percorrido por corrente elétrica, cria um campo magnético 

em seu interior e exterior, apresentando assim uma configuração de campo magnético semelhante 

ao de um ímã em forma de barra, então dizemos que ele se constitui um eletroímã, ou seja, um ímã 

obtido por meio de corrente elétrica. 

De um modo bem geral, sabemos que todos os eletroímãs usados em diversas aplicações 

apresentam em seu interior um metal. Esse procedimento foi adotado porque quando introduzimos 

o metal no interior do solenóide o campo magnético do eletroímã torna-se mais intenso. Então, 

quando ligamos um eletroímã com um núcleo de metal a uma bateria, as extremidades desse 

núcleo passam a ter um comportamento semelhante aos pólos de um ímã forte, atraindo alguns 

objetos de ferro. (Thenório, 2012). 

Na figura abaixo temos um eletroímã e um imã com suas respectivas linhas de campo 
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Figura 4.1.3- Eletroímã e um imã com suas respectivas linhas de campo 

          

Fonte - http://www.mundoeducacao.com/fisica/eletroima.htm acesso em 04 nov2013 

 

Observe que no eletroímã as linhas de campo entram em uma extremidade e saem na outra, 

já no imã, elas entram em um pólo (pólo sul) e sai no outro (pólo norte) de maneira praticamente 

igual. Foi por esse motivo, de apresentar comportamento semelhante ao de um imã quando 

percorrido por uma corrente elétrica, que esse dispositivo ficou conhecido como eletroímã. 

O fato de ter um núcleo (barra de ferro) no interior da bobina gera um campo magnético 

muito intenso e devido a essa propriedade os eletroímãs têm muitas aplicações, dentre elas, 

podemos destacar: nos motores, nas campainhas, nos telefones, na indústria de construção naval e 

no guindaste eletromagnético. 

 

 

4.5.1 Quinta atividade: eletroímã 

 

Materiais utilizados: 

 1,5 m de fio fino (capeado ou esmaltado) 

 Um prego grande de ferro 

 Uma pilha grande 

 Preguinhos, alfinetes, clipes etc. 

 

Montagem: 

http://www.mundoeducacao.com/fisica/eletroima.htm


47 
 

 Enrole o fio em torno do prego, deixe 20 cm de fio em cada extremidade.  

 Ligue as extremidades do fio aos pólos da pilha, desta maneira você terá construído um 

eletroímã com núcleo de ferro. Por este método tem-se um ímã que funciona somente quando 

passa corrente. 

 Aproxime uma das extremidades do eletroímã dos objetos de ferro ou aço (preguinhos, 

alfinetes, clipes etc.). Observe a atração do prego imantado sobre estes pequenos objetos. 

 

 

 

Figura 4.1.4- Montagem experimento eletroímã 
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Figura 4.1.5- Apresentação do experimento eletroímã  

 
 

 

 

 

4.6 DENSIDADE 

 

A densidade é uma grandeza que expressa à razão entre a massa de um material e o volume 

por ele ocupado, a densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para 

identificar uma substância.  

A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de 

volume, por exemplo, o mercúrio possui maior densidade do que o leite, isso significa que num 

dado volume de mercúrio há mais matéria que em uma mesma quantidade de leite.  A densidade 

dos sólidos e líquidos é expressa em gramas por centímetro cúbico (g/cm3). (Saraiva, 2008). 

 

4.6.1 Sexta atividade: densidade 

 

Materiais utilizados: 

 Um ovo cru  



49 
 

 Um copo ou béquer (pode ser qualquer recipiente transparente) 

 Água 

 Sal de cozinha 

 Peça aos alunos que coloquem água até a metade do copo e adicionem o ovo.  

 Em seguida, peça para que eles retirem o ovo, acrescentem sal à água, misturem bem e 

coloquem o ovo novamente. Que mudança de densidade é possível visualizar? 

 Quando se adiciona o ovo cru na água pura, ele vai parar no fundo do recipiente, o que nos 

indica que ele é mais denso que a água. 

 Porém, quando se adiciona sal na água, o ovo flutua e isso ocorre porque o sal é mais 

denso que a água; assim a densidade do conjunto ―sal + água‖, torna-se maior que a densidade do 

ovo, por isso ele flutua. 

 

Figura 4.1.6 - Demonstração do experimento ovo cru na água sem sal
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Figura 4.1.7- Demonstração do experimento ovo cru na água com sal
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1.1 Resultado da primeira atividade: circuito em série e em paralelo 

 

A questão que foi levantada oralmente no inicio da aula, era que as crianças observassem a 

diferença de potência (brilho) do led para as duas situações, no circuito em série e em paralelo. 

Por essa ter sido a primeira atividade feita com os alunos, o que pode ser observado é que 

eles estavam muito ansiosos, pois este tipo de atividade era novidade na suas vidas escolares, mas 

à medida que a proposta do trabalho ia sendo apresentada, logo começaram a surgir comentários 

relacionados às atividades. 

As crianças montaram o experimento com muita facilidade, quase que sem nenhum 

auxilio, e cada vez ficava mais evidente o quanto aquela atividade estava sendo prazerosa para 

eles. Com isso começou a surgir questionamentos: (aluno 1.1) –―se colocar mais pilhas o que vai 

acontecer com a lâmpada tia?‖, (aluno 1.2) –―a cor da luz tem alguma coisa a ver com a 

quantidade de pilhas professora‖? Entre outras. A tabela abaixo mostra como foi o 

desenvolvimento dos alunos nesta atividade. 

 

                    Tabela 5.1 – Categorias de analise de produção dos alunos (primeira atividade) 

Categorias de analise Ocorrências 

Argumentação  08 

Relato  05 

Desenho  04 

Motivação  06 

Nenhuma categoria  02 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 5.1 mostram que as categorias mais presentes foram a 

argumentação e a motivação. Na primeira categoria os alunos argumentam sugerindo uma resposta 

para o fenômeno observado (Fig. 5.1) e (Fig. 5.2). Na segunda categoria os alunos expressaram 

através de escrita o quanto a atividade foi motivadora para eles (Fig. 5.3). 
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    Figura 5.1 – Resposta aluno 1, atividade circuito em série e em paralelo 

      

Escrita do aluno: ―a lâmpada acendeu por causa da energia‖. 

 

 

 

    Figura 5.2 – Resposta aluno 2, atividade circuito em série e em paralelo 

      

Escrita do aluno: ―eu gostei em quanto mais pilha mais ernegia‖. 
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    Figura 5.3 – Resposta aluno 3, atividade circuito em série e em paralelo 

                

Escrita do aluno: ―eu gostei de mais‖. 

 

 

5.1.2 Resultado da segunda atividade: eletrização por atrito 

 

No início da aula, sem que fosse explicada a atividade que seria feita, os alunos foram 

desafiados a pegar o canudo e tentar atrair os papeis picados antes de atritá-lo com o papel toalha. 

Eles bem que tentaram, mas como era esperado não conseguiram, então começaram a sugerir 

alternativas para que isso pudesse acontecer: (aluno 1.1) –―eu vou passar cola ai vai grudar‖, 

(aluno 1.2) –―colocar os papeis no canudo e equilibrar eles aqui em cima ó!‖. 

Durante certo tempo eles tentaram de várias maneiras, mas em seguida foi explicado o 

objetivo da atividade, atritar o papel no canudo e observar o que iria acontecer. 

Nesta segunda atividade as crianças já estavam mais a vontade e eles se divertiam muito 

durante a atividade, e no momento que descobriram que poderiam atrair os papeis com o canudo, 

começaram a fazer perguntas relacionadas aos conceitos, como: (aluno 1.3) – ―porque acontece 

isso tia‖? Outros comentários que valem a pena ressaltar. (aluno 1.4) –―Nossa isso é muito legal, 

vou fazer em casa pro meu pai ver‖. (aluno 1.5) – ―Meu Deus isso é show, nunca vi isso!‖. As 

categorias de análise desta atividade estão descritos na tabela abaixo. 
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                   Tabela 5.2 – Categorias de analise de produção dos alunos (segunda atividade) 

Categorias de analise Ocorrências 

Argumentação  05 

Relato  03 

Desenho  03 

Motivação  08 

Nenhuma categoria  01 

 

Nesta atividade, pode-se observar que a motivação e argumentação foram mais acentuadas 

como na atividade anterior, os alunos usam argumentos precisos, para descrever o conceito 

relacionado à física (Fig. 5.4) e (Fig. 5.5), além disso, nessa atividade o número de respostas de 

nenhuma categoria caiu para uma. 

 

  Figura 5.4 – Resposta aluno 4, atividade eletrização por atrito                 

 

Escrita do aluno: ―os canudinho um canudo ele tem energia usando um papel você pode 

grudar na parede e sem cola você pode grudar até papel‖. 
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    Figura 5.5 – Resposta aluno 5, atividade eletrização por atrito 

               

Escrita do aluno: ‖aprendi a carregar o canudo para colar papel no canudo e colar na 

parede e oje foi muito legal‖. 

 

     Figura 5.6 – Resposta aluno 6, atividade eletrização por atrito 

               

Escrita do aluno: ―eu a dareri demais. foi muito legal demais. parou pegou e tebico. foi 

muito de vertido demais‖. 

 

 

 



56 
 

5.1.3 Resultado de terceira atividade: força de atrito  

 

Foi proposto para os alunos no início da atividade que brincassem de puxar caixinha com 

elástico, mas que deveriam observar o que iria acontecer tanto na lixa quanto no sulfite. 

Dessa maneira os alunos montaram o experimento e se divertiram bastante 

experimentando, e logo começaram a surgir os argumentos sobre o que estava acontecendo, e por 

já estarem acostumados com as atividades eles argumentavam o tempo todo tentando dar uma 

resposta antecipada para o que estava acontecendo. (aluno 1.3) – ―há já sei o papel é liso e a lixa 

casquenta‖, (aluno 1.4) – ―a caixinha gruda nessa lixa acho que deve ser por causa do material‖. A 

tabela abaixo descreve a distribuição das categorias dos alunos nesta atividade. 

 

                  Tabela 5.3 – Categorias de analise de produção dos alunos (terceira atividade) 

Categorias de analise Ocorrências 

Argumentação  08 

Relato  05 

Desenho  07 

Motivação 04 

Nenhuma categoria  03 

 

 

Com o problema do atrito, temos sete registros de desenho. Apesar de o número de 

motivação ter diminuído, observa-se uma quantidade maior de alunos argumentando (08), 

mostrando que os alunos estão usando a liberdade de expressão para responder o conceito físico 

observado (Fig. 5.7) e (Fig.5.8). 
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  Figura 5.7 – Resposta aluno 7, atividade força de atrito 

     

Escrita do aluno: ―o papel e lizo. e a ficha e grossa. o papel e mais facil de escorregar a 

ficha e grossa fica dificio‖. 

 

 

  Figura 5.8 – Resposta aluno 8, atividade força de atrito 

    

Escrita do aluno: ―o branco foi mais rápido o vermelho foi mais devagar‖. 
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5.1.4 Resultado da quarta atividade: pressão atmosférica 

 

Nesta atividade foi proposto para os alunos que colocassem água na garrafa até o meio, e 

permanecesse com ela sem tampa por alguns instantes, em seguida que tampassem a garrafa e 

observassem o que iria acontecer. Por ter água como um dos componentes deste experimento, as 

crianças se divertiram bastante, pois quando perceberam o que estava acontecendo elas ficaram 

―eufóricas‖ gerando até certo tumulto, mas logo a professora da turma organizou as crianças para 

que a atividade continuasse.  

Num certo instante uma aluna disse: (aluno 1.4) – ―tia eu já sei o que está acontecendo, 

vou até conferir deve ter algum imã ai na tampa que puxa a água quando coloca a tampa ai a água 

na sai―.  Logo outro aluno respondeu: (aluno 1.5) – ―deixa de ser boba menina, não ta vendo que 

imã não gruda na água só em ferro‖. E assim eles experimentavam e discutiam entre si tentando 

chegar a uma resposta para o que estava acontecendo. A tabela abaixo mostra como os alunos 

responderam a esta atividade. 

 

                     Tabela 5.4 – Categorias de analise de produção dos alunos (quarta atividade) 

Categorias de analise Ocorrências 

Argumentação  06 

Relato 03 

Desenho 08 

Motivação  08 

Nenhuma categoria  02 

 

Esta quarta atividade referente à pressão atmosférica identifica-se mais uma vez a 

motivação dos alunos (08), a argumentação também aparece com um número razoável de registros 

(06), apesar de haver (08) ocorrência de desenhos, não podemos dizer que as crianças não 

entenderam os conceitos aplicados, pois é por meio do desenho que a criança traduz a sua riqueza 

expressiva atribuindo um sentido ao mesmo, a partir da sua relação com o objeto que o 

conhecimento é construído, e através de suas estruturas mentais há a possibilidade de 

representação desse objeto. Pillar (2006). 
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  Figura 5.9 – Resposta aluno 9, atividade pressão atmosférica     

 

Escrita do aluno: ―o litro quando e aberto o vento o pucha para baixo vazendo com que a 

agua caia‖.  

 

   Figura 5.1.1– Resposta aluno 1.1, atividade pressão atmosférica 

  

Escrita do aluno: ―eu amei essa envensam é das melhores água ela cai mais como você 

feicha tira o ar e para de cair água‖. 
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5.1.5 Resultado da quinta atividade: eletroímã 

 

No inicio desta atividade foi feita uma pergunta para a turma, se eles conheciam um imã, 

todos com unanimidade disseram que sim, então foram desafiados a construir um equipamento 

que atraísse pequenos clipes e preguinhos dispostos na mesa de materiais a serem usados, a turma 

dividida em 4 grupos começaram a montagem do experimento, dos 4 grupos 3 montaram o 

experimento com sucesso, mas um dos grupos talvez por ansiedade ou por falta de prática no 

manuseio, não estavam conseguindo fazer com que o eletroímã atraísse os metais, então dois 

alunos do grupo fizeram a seguintes colocações: (aluno 1.5) – ―eu só acredito vendo, e agora 

professora como eu vou escrever o que eu entendi se eu não ver?, (aluno 1.6) – ―eu duvido que 

isso vai funcionar‖.  

Com esses questionamentos a atividade se tornou muito interessante, pois as discussões 

feitas pelo grupo despertaram, além da curiosidade, o ato de pensar e de refletir sobre o problema 

proposto, não bastava ver os outros grupos com os experimentos funcionando, para eles era 

questão de ―honra‖ fazer dar certo. Por fim conseguiram com auxílio da professora e da 

pesquisadora fazer com que o experimento funcionasse, podendo assim posteriormente relatar no 

relatório suas observações sobre a atividade. O resultado desta atividade está na tabela abaixo. 

 

                     Tabela 5.5 – Categorias de analise de produção dos alunos (quinta atividade) 

Categorias de analise Ocorrências 

Argumentação  08 

Relato 02 

Desenho  06 

Motivação 07 

Nenhuma categoria  04 

 

 

 

Observa-se nesta atividade novamente, que a argumentação e motivação tiveram um maior 

número de registros, percebe-se que os alunos forneceram explicações interessantes sobre os 

conceitos aplicados, levando em conta que não tiveram qualquer interferência no momento da 
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elaboração dos relatórios (Fig. 5.1.2) e (Fig. 5.1.3), além disso, alguns alunos chegam à conclusão 

esperada (Fig. 5.1.4). 

 

Figura 5.1.2 – Resposta aluno 1.2, atividade eletroímã                

 

Escrita do aluno: ―essa iperiensa foi demais uma pilha passando energia pra um prego‖. 

 

 

  Figura 5.1.3 – Resposta aluno 1.3, atividade eletroímã 

  

Escrita do aluno: ―hoje foi bem legal por que eu aprendi a colar o fio na pilha e a energia 

passa para o fio e passa para o prego‖. 
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Figura 5.1.4 – Resposta aluno 1.4, atividade eletroímã 

             

Escrita do aluno: ―a teoria e que a pilha passa carga elétrica pro vio do vio pro prego do 

prego pro grampo‖. 

 

 

5.1.6 Resultado da sexta atividade: densidade  

 

O intuito desta atividade era que as crianças brincassem de fazer o ovo flutuar na água, 

então foi proposto que os alunos fizessem o ovo boiar usando apenas água pura, eles aceitaram o 

desafio e como esperado não conseguiram, então se pediu que fossem acrescentando sal na água e 

observar o que iria acontecer. 

À medida que o ovo ia boiando eles gritavam ―ta subindo‖, essa descoberta que eles iam 

tendo à medida que o sal era acrescentado na água, mostra-se um ponto muito interessante do 

experimento, pois eles prestavam atenção em tudo que estava acontecendo e se entusiasmavam 

muito com os resultados alcançados, apesar de algumas crianças não estarem tão entusiasmadas 

com a atividade, fato este justificável por já estarem na sexta aula. 

Algumas colocações de alunos durante a atividade: (aluno 1.6) – ―nossa nunca imaginava 

que o sal podia fazer isso‖, (aluno 1.7) – ―acho que isso acontece porque a água fica mais pesada 

depois que coloca o sal‖, (aluno 1.8) – ―isso da pra fazer em casa pra minha mãe ver como faço 

mágica com o ovo‖.  

Na tabela abaixo se pode observar o desempenho dos alunos nesta ultima atividade. 
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                       Tabela 5.6 – Categorias de analise de produção dos alunos (sexta atividade) 

Categorias de analise Ocorrências 

Argumentação  03 

Relato 06 

Desenho 07 

Motivação  06 

Nenhuma categoria  03 

 

Nesta última aula apesar da motivação ter tido um número razoável de registros (06), 

percebe-se uma diminuição nos argumentos apenas (03). Uma possível justificativa para tal 

redução é o fato de que a atividade investigativa deixa de ser uma novidade, pois já estão na sexta 

aula, sendo assim já não prestam muita atenção no momento da realização da atividade. A figura 

5.1.5 mostra um dos relatos desta atividade. A figura 5.1.6 mostra uma das respostas motivacional 

que a atividade trouxe. 

 

Figura 5.1.5 – Resposta aluno 1.5, atividade densidade              

 

Escrita do aluno: ―por que o ovo boia por calso do sal. 
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Figura 5.1.6 – Resposta aluno 1.6, atividade densidade 

              

Escrita do aluno: ―adorei muito essa esperiença foi incrivel se eu pudesse fazer outra fazia 

foi muito legal‖.  

 

Durante a montagem das atividades até sua conclusão os alunos foram motivados a 

adquirir conceitos de física aproximando-os do conhecimento científico, com o decorrer das aulas 

pode-se identificar o desenvolvimento desses conceitos através dos registros elaborados. 

Embora às vezes as respostas parecessem sem fundamento, na maioria dos registros houve 

a tentativa de explicação dos fenômenos observados, pois as crianças se empenharam muito em 

chegar às suas próprias conclusões, e mesmo estando em fase precoce conseguiram organizar seu 

pensamento e chegaram a dar explicações coerentes a respeito do fato observado. 

Apesar de este ter sido o primeiro contato das crianças com a aprendizagem de física, 

pode-se afirmar que estes estudantes tiveram um primeiro contato com a alfabetização científica, 

pois a partir deste momento estarão expostas as possibilidades de observação, reflexão e 

percepção do mundo que a rodeia, processo este na qual se dá a construção do conhecimento 

físico. 

Em uma análise quantitativa, dos 151 registros obtidos, 35 foram produzidos na forma 

gráfica (desenho apenas) e 24 através de relatos. Apenas em 15 registros respostas não tinham 

coerência. Houve 38 registros que apresentaram argumentos (texto), evidenciando um ponto 

positivo na pesquisa, pois através do argumento o aluno expõe sua liberdade e seu senso crítico. 

Além disso, houve 39 registros que demonstraram a motivação que a atividade trouxe aos alunos, 

no momento em que fazem observações de como acharam o experimento interessante e prazeroso. 

Sendo assim o objetivo da pesquisa foi alcançado, uma vez que essas aulas, além de despertarem 
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neles motivação, promoveram em várias situações momentos de aprendizagem de conceitos 

físicos, conceitos estes que são muito importantes para o desenvolvimento cognitivo e científico 

das crianças. 

A figura abaixo mostra uma analise geral das respostas escritas dos alunos, com relação às 

categorias usadas para definir de que forma os alunos expressaram o que estavam observando em 

cada experimento.  

 

 

Figura 5.1.7 - Gráfico da produção dos alunos por categoria 

 

 

 

 

Com os resultados da figura 5.1, pode-se observar em um resumo geral das seis atividades 

realizadas em sala, que as categorias motivação, argumentação e desenho foram as mais 

acentuadas, isso mostra um resultado satisfatório uma vez que a motivação é algo essencial nesse 

processo, e argumentando o aluno fala de como resolveu o problema com certa autonomia, que a 

partir do momento que manuseiam os experimentos podem se aproximar dos conceitos desejados, 

claro que numa linguagem de acordo a idade dos mesmos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da Física na educação infantil é defendido pelos pesquisadores como sendo 

fundamental para a formação da consciência crítica da criança, diante das descobertas dos 

processos tecnológicos presentes no cotidiano das mesmas.  

Nesse sentido é fundamental ensinar conceitos físicos desde as mais tenras idades, para 

assim propiciara o aluno a possibilidade de poder participar de forma crítica e atuante no mundo 

em que ele está inserido. 

Nesta perspectiva prevista dos pesquisadores, as crianças envolvidas realmente passaram 

por descobertas que as motivaram como podemos observar nas suas respostas. Através da 

utilização de atividades experimentais simples aplicadas nesta pesquisa, pode ser verificado o 

potencial dos alunos em aprender conceitos de Física, e, além disto, os resultados das atividades 

feitas em sala mostraram o quanto pode ser produtivo e prazeroso o processo de ensino e 

aprendizagem desses conceitos físicos. 

Embora os alunos apresentassem algumas dificuldades na escrita, é notório o grande 

número de alunos expondo suas idéias, e apesar de as produções se mostrarem simples, algumas 

confusas também, ficou evidente o interesse dos alunos em criar estratégias para solucionar o 

problema e chegar a uma resposta, obviamente em uma linguagem própria para suas idades. 

Quanto à interação com o grupo, os alunos demonstraram-se capazes de tomar decisões, 

argumentar, praticar e chegar a conclusões, que são o início da construção do seu conhecimento 

científico, o que leva a crer que o método empregado estimulou o crescimento do interesse pela 

ciência. 

Com relação à análise quantitativa dos dados, essa experiência prática trouxe resultados 

satisfatórios, como o envolvimento da turma, interesse na aprendizagem do conteúdo, motivação 

com relação aos conceitos físicos, além do interesse em resolver a questão proposta. 

Apesar de exigir tempo e ser um processo trabalhoso, é necessário que os professores 

possam ser expostos a essas práticas de ensino de maneira mais consistente, pois trabalhando com 

conceitos científicos nas séries iniciais de maneira deficiente, acaba gerando aulas monótonas e o 

processo de ensino-aprendizagem que poderia ser proveitoso acaba se tornando comprometido. O 

trabalho pedagógico tem que ser feito no sentido de estimular a curiosidade das crianças. 

Além disto, nesta pesquisa fica clara a falta de qualificação dos professores das séries 

iniciais no contexto do ensino das ciências da natureza, pois são evidentes as dificuldades 

encontradas pelos professores dessas séries em trabalhar esses conteúdos, decorrente muitas vezes 

de uma formação deficiente ou mesmo por falta de domínio dos conteúdos abordados. 
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Por fim, o professor deve ser parte principal deste processo onde ele assume o papel na 

qual o ensino de Ciência deixa de ser apenas teórica e passa a ser prática quando então as 

experiências tornam-se fundamentais. Para que quando os alunos chegarem ao ensino médio, não 

estejam condicionados a meras fórmulas que não fazem sentido algum, para que assim não 

possam perpetuar as dificuldades e a aversão a Física. 
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