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RESUMO 
 
 
 

 

No presente texto, descrevemos uma metodologia de ensino de Física que vem sendo 

implementada no colégio Estadual de Ensino Fundamental e Médio Migrantes localizado na 

cidade de Mirante da Serra, Rondônia. A proposta valoriza a compreensão da ciência como 

produção humana e fundamenta o processo ensino aprendizagem no cognitivismo e na 

atividade experimental, de modo a articular o conhecimento formal da ciência com os saberes 

do aluno. Em comparação com o chamado ensino tradicional, o que se propõe é um ensino 

mais atraente para os alunos, com ênfase na compreensão dos conceitos físicos e na relação 

destes com coisas e fatos do dia a dia. Neste trabalho é apresentada uma proposta de inserção 

de experimentos de baixo custo no ensino de ciências, e durante sua execução os alunos 

perceberam que não é suficiente apenas a demonstração dos experimentos didáticos, é 

importante que os conhecimentos sejam construídos pelos próprios alunos, explorando 

situações preferencialmente vinculadas à suas experiências cotidianas. O envolvimento dos 

alunos foi inicialmente relutante, mas depois a turma se empolgou para a realização dos 

experimentos e o rendimento escolar e satisfação dos alunos foi maior.  
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1. Introdução  

No contexto de educação global, o Programme for International Student 

Assessment (PISA) é um programa internacional de avaliação comparada, cuja principal 

finalidade é produzir indicadores sobre a efetividade dos sistemas educacionais no tocante a 

aquisição de conhecimentos e habilidades essenciais para a participação efetiva na sociedade. 

A faixa de idade dos alunos avaliados é dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da 

escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. Esse programa é desenvolvido e 

coordenado internacionalmente pela Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), havendo em cada país participante uma coordenação nacional. No 

Brasil, o PISA é coordenado pelo Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais “Anísio Teixeira”. As avaliações do PISA incluem cadernos de prova e 

questionários e acontecem a cada três anos, com ênfase em três áreas distintas: Leitura, 

Matemática e Ciências. Em cada edição, o foco recai principalmente sobre uma dessas áreas. 

No ano de 2000 o foco foi em Leitura; em 2003 em Matemática e em 2006 em Ciências.  

De acordo com o Relatório Nacional PISA 2000 (INEP, 2001), as avaliações 

aplicadas no Brasil referente ao ano de 2000, cujo foco foi a Leitura, nossa situação ainda é 

precária em relação à leitura e produção de textos. A classificação do Brasil foi a última, dos 

32 países participantes, sendo a média geral de 396 (389 – 404). No ano de 2003, com mais 

participantes, a classificação foi 40º lugar em Matemática, 39º em Ciências e 37º em Leitura.  

O Brasil vem desenvolvendo esforços para melhoria da qualidade do ensino com 

diversas ações. A concepção de desempenho escolar tem por base a capacidade de associação 

das diversas áreas, idéia esta bem estruturada na proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN).  

O método de ensinar Física vem sendo discutido constantemente, buscando 

incentivar aos professores a dinamizarem as aulas. O método tradicional (quadro e giz) faz 

com que as aulas se tornem monótonas, não despertando o interesse do aluno e, muitas vezes 

dificulta ao aluno compreender o significado dos conceitos científicos com o cotidiano. Para 

melhorar a didática de ensino de Física, é necessário que se acrescente às teorias atividades e 

estímulos para uma aprendizagem efetiva, onde o aluno consiga entender os conteúdos e suas 

aplicações. 
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A Física estuda a natureza, ela está na natureza e em tudo ao nosso redor. A Física 

é uma combinação de observação, raciocínio e experimentação, tendo a experiência como a 

base para se entender os fenômenos físicos, naturais e até as grandes tecnologias 

(GOLDEMBERG, 1997). 

A palavra Física tem sua origem no termo grego physiké, que significa “natureza”. 

Quando nos referimos a este termo, entretanto, estamos sempre subentendendo nele a palavra 

episteme, também de origem grega, que pode ser traduzida por conhecimento, ou seja, por 

ciência. Então Física é a ciência que estuda a natureza (MÁXIMO 1997). Dessa forma, o 

professor deve demonstrar aos alunos que as teorias estudadas podem ser vistas na prática e 

que a Física está presente em nosso dia-a-dia, fazendo-se assim de extrema importância seu 

estudo para futuramente continuarmos prosseguindo com grandes descobertas (LUDUVICO, 

2007).  

Ensinar e obter um aprendizado significativo tem sido uma preocupação 

primordial no meio de educadores e futuros professores, principalmente na área das Ciências 

Exatas. Este trabalho tem o objetivo de apresentar o relato da aplicação de experimentos 

simples relacionados a alguns dos conteúdos estudados por uma turma de 2º série do Ensino 

Médio. 

O primeiro capítulo trata do embasamento teórico, falando do ato de ensinar, 

como está sendo o ensino de ciências no Ensino Fundamental e Médio e a preocupação dos 

professores dessa área, além de tratar das teorias de aprendizagem e metodologias de ensino 

que auxiliam o professor nessa tarefa. 

O segundo capítulo contém dados referentes ao município, como quantidade da 

população e área, dados referentes à rede de ensino, tais como quantidade de alunos 

matriculados e quantidade de escolas, dados estes obtidos do censo realizado no ano de 2007. 

O terceiro e quarto capítulo mostram os resultados obtidos com a aplicação dos 

experimentos na escola e as considerações finais referentes ao tema. 
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2. ENSINO 

Ensinar e obter um aprendizado efetivo requer do professor uma posição diferente 

do que a de ser simplesmente o detentor do saber. Segundo Paulo Freire, “ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (1996, p.15 e 16). Conforme o autor “não há docência sem discência (...) quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. O educador, portanto, possui 

um papel fundamental de despertar o raciocínio e a criatividade do aluno, afim de que este 

descubra o caminho do aprender. 

O ato de ensinar é considerado uma tarefa complexa e extenuante em 

conseqüência, talvez, da grande quantidade de alunos que se tem em sala de aula ou por esses 

terem uma energia e curiosidade enormes. Usando esses dois últimos fatores como 

ferramentas de ensino, é possível tornar o ato de ensinar simples e prazeroso. Conforme Paulo 

Freire “Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que 

me insere na busca, não aprendo nem ensino” (1996, p.31). 

Além do fator curiosidade, que gera a descoberta dos caminhos do aprender e 

assim facilita o ato de ensinar, o educador precisa ter em mãos outra ferramenta 

importantíssima que é a paixão por ensinar. Quando faço o que gosto, geralmente contagio 

tudo e todos ao meu redor, além de que sempre procuro meios de melhorar e enriquecer este 

meu trabalho. Por isso sempre que possível é importante que o professor ensine matérias que 

lhe proporcionam interesse e prazer (REINER, 1997, p.2). 

Ensinar ciências experimentais também pode ser simples e sua aprendizagem 

significativa, a partir do momento em que o professor, utilizando a sua curiosidade e a dos 

alunos, insere métodos que relacionem o conteúdo estudado em sala de aula com fatos, 

fenômenos e objetos de suas vidas e de seus cotidianos. O professor pode utilizar-se desse 

conhecimento que o aluno já possui, porque faz parte de sua vida, do seu dia-a-dia, e fazer 

ligações com o novo conhecimento, como uma rede, transformando assim o saber abstrato e 

comum em um conhecimento científico. O autor Bachaelard (apud SOUSSAN, 2003, p.39) 

diz que “Qualquer conhecimento é resposta a uma questão; sem questões, não pode haver 

conhecimento cientifico. Nada é evidente, nada é dado, tudo é construído.” 
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O professor deve buscar formas diversas para enriquecer suas aulas e estimular o 

aluno a analisar o conteúdo estudado, agindo como um facilitador da aprendizagem. Mas tem-

se que observar que cada ser possui uma aptidão natural, por isso é provável que haja alunos 

que não se destacam nas disciplinas de exatas, mas que a entendam e aprendam de forma 

simples e clara. 

2. 1. Ensino de Ciências no Ensino Fundamental e Médio  

Conforme Reis (2007, p.2), um dos principais fatores que contribuem para o alto 

índice de reprovação e desinteresse dos alunos por “Ciências” é a desarticulação dos 

conteúdos ensinados com a realidade dos mesmos. “Mas é necessário que o Ensino de 

“Ciências” seja capaz de promover um conhecimento contextualizado e integrado à vida de 

cada aluno, procurando atender a necessidade de formação da cidadania e possibilitar a 

progressão de seu estudo ao longo de sua vida” (REIS, 2007, p.2). 

Para Bonadiman (2007, p.194) fatores que demonstram a grande deficiência do 

ensino são a evasão escolar, o alto índice de repetência e o fraco desempenho dos alunos 

quando colocados diante de situações que são solicitados a explicitar seu aprendizado. (...) 

“para que os estudantes tenham maior interesse pelo estudo desta ciência e, assim, melhorem 

seu aprendizado, são de grande importância fatores de cunho metodológico, que têm a ver 

com a maneira como a disciplina é ensinada nas escolas.” 

O comprometimento do professor com seu trabalho são fundamentais. De acordo 

com Freire, (...) “o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 

intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma 

“cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e 

vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas” (1996, 

p.31). Após este passo decisivo, o professor poderá aplicar, então, as metodologias 

educacionais para auxiliar seu ensino. 
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3. TEORIAS DE APRENDIZAGEM  

A questão da aprendizagem é objeto de estudo de Epistemologia. Não se pretende 

estender aqui uma discussão filosófica sobre o assunto, mas utilizando-se das teorias mais 

comumente aceitas e divulgadas, fazer uma correlação com o assunto do ensino de ciências.  

De acordo com Seniciato e Cavassan (2008), embora a questão dos aspectos 

subjetivos na educação seja muito mais amplamente discutida no âmbito da psicologia 

(PIAGET, 2001; WALLON, 1995, VIGOTSKI, 1998) ou mesmo da filosofia, pode-se notar 

algum avanço, no caso particular do ensino de ciências, sobre o papel de interesses e 

motivações, dos sentimentos e das emoções para a aprendizagem dos conteúdos científicos. 

Em termos de estratégias de ensino, as aulas práticas são comumente apontadas como mais 

interessantes e motivadoras, quando comparadas às tradicionais aulas teóricas, principalmente 

por incluírem os fenômenos nos contextos de aprendizagem. 

Para Morin (2001, apud SENICIATO e CAVASSAN, 2008), a fragmentação dos 

conteúdos e o privilégio dos aspectos racionais nos processos de aprendizagem em detrimento 

de uma visão complexa dos fenômenos naturais e da própria condição humana, tem-se 

mostrado como obstáculos a aprendizagem dos conteúdos de ciências.  

A inclusão do componente satisfação e alegria no ensino das ciências tem sido 

objeto de estudo. Laukenmann (2003, apud SENICIATO e CAVASSAN, 2008) discute o 

impacto dos fatores emocionais na aprendizagem em aulas de física, cujos resultados mostram 

que o bem-estar e o interesse, entendidos como uma construção cognitivo-emocional 

desempenham um papel significante na aprendizagem, especialmente nas fases iniciais de 

apresentação do problema ou aquisição de dados, mas são menos efetivos na fase de 

demonstração do experimento. Mostram também que a sensação de alegria nas aulas de física 

se relaciona intimamente ao processo de aprender, sempre considerado em uma perspectiva 

individual de engajamento e competência cognitiva.  

Apresenta-se uma revisão breve sobre as principais teorias do conhecimento, 

sendo que todas evidenciam a importância do conjunto, individuo e meio, para uma efetiva 

aprendizagem.  
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3. 1. Teoria da Aprendizagem Significativa 

David Paul Ausubel, filho de imigrantes judeus da Europa Central, nasceu no ano 

de 1918 em Nova York. Devido às dificuldades educacionais da época, Ausubel decide buscar 

por melhorias efetivas para que as crianças tenham um aprendizado efetivo. Contrário ao 

aprendizado puramente mecânico dedica-se ao estudo do cognitivismo como forma de 

aprendizagem significativa e objetivando que estes conhecimentos pudessem vir a dar suporte 

de uso no futuro para o bem estar do indivíduo.  

Segundo Ausubel (apud MOREIRA, 1978, p. 4) a psicologia educacional pode se 

iniciar a partir do que o aluno já sabe e prosseguir no processo de novas aprendizagens. Na 

teoria formalizada, Ausubel diz que para o professor auxiliar o aluno na construção do seu 

conhecimento, é importante utilizar os subsunçores, ou seja, o seu conhecimento prévio, 

aquilo que o aluno já conhece sobre o assunto a ser explorado e a partir daí iniciar a 

construção cientifica para uma aprendizagem significativa. A idéia de subsunçor funciona 

como, por exemplo, em uma construção, ele seria os tijolos da base da construção que daria 

sustentação para se erguer todo o edifício, tendo, portanto suma importância na construção do 

conhecimento. Para o autor existem dois tipos de aprendizagem, a significativa e a mecânica. 

A aprendizagem significativa ocorre quando existem informações na estrutura cognitiva do 

individuo para que novos conhecimentos possam ser incluídos interagindo com os existentes. 

A aprendizagem mecânica o autor define como sendo aquelas em que novas informações são 

aprendidas sem terem uma interação, uma ligação com as já existentes.  

O autor destaca duas condições para a ocorrência da aprendizagem significativa: a 

disposição do aluno para a aprendizagem e a adequação do material didático. Destaca-se 

também que a avaliação da ocorrência da aprendizagem significativa, é através da 

apresentação de problemas variados objetivando que o aluno utilize de recursos diferentes aos 

empregados no material de instrução, para que através de testes de compreensão, se confirme 

se o aluno adquiriu ou não significados claros.  

3.2. Metodologia Experimental 

Para Evangelista (2007, p.38) fazer uma ligação entre a teoria estudada e a 

realidade tem sido o principal desafio no ensino de ciências e essa defasagem tem gerado 

grandes prejuízos para alunos e até professores. Segundo Wertheim e Cunha (2005, p.73), “É 
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necessário, pois, conduzir os alunos a alguma experimentação, sempre que, se pretende a 

aquisição de conhecimentos com alguma relação com a sua utilização, mediante medidas 

simples.”  

Isso demonstra que ensinar ciências experimentais sem experiências e ligações 

com a realidade tornam os conteúdos estudados abstratos, fazendo com que o aluno não se 

interesse por eles e não os compreenda. É como ensinar alguém a nadar no seco, ou seja, 

ensino a teoria, mas não o levo até a água para que ele teste seus novos conhecimentos 

(WERTHEIN e CUNHA, 2005, p.74). 

Reis (2007, p.2) diz que “as atividades experimentais, quando bem planejadas, 

podem servir como uma ferramenta muito eficaz de ensino e contribuir significativamente 

para a melhoria do aprendizado em ciências”. CHINELLI, et al. (2008, p.1) complementam 

dizendo que “(...) é através da experiência adequadamente escolhida e criativamente utilizada 

que o estudante questiona, formula, opera e conclui, elaborando um processo próprio de 

aprendizagem que supera a simples assimilação de conhecimentos prontos, o que permite uma 

aprendizagem significativa”  

3.3. Vygotsky – aprendizagem sócio-histórica 

Lev Semenovich Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896, na antiga Bielo 

Rússia. Sua formação acadêmica foi a de Literatura, mas posteriormente sua atenção voltou-

se para a psicologia evolutiva, educação e psicopatologia. Morreu prematuramente em 1934, 

de tuberculose, e deixou importante material científico sobre a origem do pensamento e da 

linguagem. 

De acordo com Vygotsky, todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo 

ocorrem de acordo com sua história social e acabam se constituindo no produto do 

desenvolvimento histórico-social de sua comunidade (Luria, 1976 apud VYGOTSKY, 2001). 

Um claro entendimento das relações entre pensamento e língua é necessário para que se 

entenda o processo de desenvolvimento intelectual, sendo a linguagem não apenas uma 

expressão do conhecimento adquirido pela criança. Existe uma inter-relação fundamental 

entre pensamento e linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Desta forma, a 

linguagem tem um papel essencial na formação do pensamento e do caráter do indivíduo. 
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Um dos princípios básicos da teoria de Vygotsky é o conceito de "zona de 

desenvolvimento próximo". Zona de desenvolvimento próximo representa a diferença entre a 

capacidade da criança de resolver problemas por si própria e a capacidade de resolvê-los com 

ajuda de alguém. Em outras palavras, teríamos uma "zona de desenvolvimento auto-

suficiente", que abrange todas as funções e atividades que a criança consegue desempenhar 

por seus próprios meios, sem ajuda externa. Zona de desenvolvimento próximo, por sua vez, 

abrange todas as funções e atividades que a criança ou o aluno consegue desempenhar apenas 

se houver ajuda de alguém. Esse conceito é de grande relevância em todas as áreas 

educacionais, sendo considerado que o aprendizado humano é de natureza social e parte de 

um processo em que a criança desenvolve seu intelecto dentro da intelectualidade do meio em 

que vive. Para Vygotsky, a característica essencial do aprendizado é que ele desperta vários 

processos de desenvolvimento internamento, os quais funcionam apenas quando a criança 

interage em seu ambiente.  

3.4. Piaget 

Jean William Fritz Piaget nasceu em 1896, na Suíça.  Formou-se em Biologia, 

mas dedicou-se a área de Psicologia, Epistemologia e Educação. Seu interesse de pesquisa 

focou-se no desenvolvimento dos conhecimentos nos seres humanos, a Epistemologia 

Genética – entendida como estudo dos mecanismos de gênese, formação e evolução do 

conhecimento lógico humano.  

Segunda sua teoria, o comportamento humano é construído numa interação entre 

o meio e o indivíduo, e a inteligência está relacionada com a complexidade desta interação. 

Para Piaget, a construção da inteligência ocorre em etapas sucessivas e de crescente 

complexidade. As etapas não apresentam períodos fixos, podendo variar de acordo com 

diversas situações. São elas:  

Período pré-operatório ou Simbólico ou Intuitivo - dos 2 aos 7 anos, 

aproximadamente. Etapa intuitiva e de aprendizagem instrumental básica. Neste período surge 

a função semiótica que permite o surgimento da linguagem, do desenho, da imitação, da 

dramatização, etc.. Podendo criar imagens mentais na ausência do objeto ou da ação é o 

período da fantasia, do faz de conta, do jogo simbólico. Com a capacidade de formar imagens 

mentais, pode transformar o objeto numa satisfação de seu prazer (uma caixa de fósforos em 

carrinho, por exemplo). É também o período em que o indivíduo “dá alma” (animismo) aos 
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objetos, atribuindo-lhes sentimentos humanos. A linguagem está em nível de monólogo 

coletivo, ou seja, todos falam ao mesmo tempo sem que respondam as argumentações dos 

outros. Duas crianças “conversando” dizem frases que não têm relação com a frase que o 

outro está dizendo. Sua socialização é vivida de forma isolada, mas dentro do coletivo. Não 

há liderança e os pares são constantemente trocados.  

Período Operatório Concreto - dos 7 aos 11 /12anos, aproximadamente. É o 

período em que o indivíduo consolida a construção das operações subjacentes, às quais se 

encontram as possibilidades intelectuais do período. Tais operações são o resultado de ações 

mentais interiorizadas e reversíveis. No inicio desta fase do pensamento lógico-concreto a 

lógica infantil está ainda muito dependente da manipulação concreta de objetos e de relações 

entre objetos. Entende que as conservações de número, substância, volume e peso não 

acarretam, necessariamente, a mudança de quantidade. Já é capaz de ordenar elementos por 

seu tamanho (grandeza), incluindo conjuntos, organizando então o mundo de forma lógica ou 

operatória. Sua organização social é a de bando, podendo participar de grupos maiores, 

chefiando e admitindo a chefia. Já podem compreender regras, sendo fiéis a ela, e estabelecer 

compromissos. A conversação torna-se possível (já é uma linguagem socializada), sem que, 

no entanto, possam discutir diferentes pontos de vista para que cheguem a uma conclusão 

comum. 

Período Operatório Lógico Formal ou Abstrato - dos 12 aos 16 anos em diante, 

em que acaba a construção de estruturas intelectuais próprias do raciocínio hipotético-

dedutivo, que é característico nos adultos. É o ápice do desenvolvimento da inteligência e 

corresponde ao nível de pensamento hipotético-dedutivo ou lógico-matemático. É quando o 

indivíduo está apto para calcular uma probabilidade, libertando-se do concreto em proveito de 

interesses orientados para o futuro. É, finalmente, a “abertura para todos os possíveis”. A 

partir desta estrutura de pensamento é possível a dialética, que permite que o indivíduo 

discuta para se chegar a uma conclusão. Sua organização grupal pode estabelecer relações de 

cooperação e reciprocidade.  
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4. OBJETIVOS 

Ao me propor a fazer atividades práticas com os alunos no ensino de alguns 

conteúdos, meu objetivo foi utilizar de experimentos simples para uma melhor compreensão 

dos conteúdos e contribuir com a transformação da realidade da escola em questão, 

oportunizando aos alunos as atividades de experimentação científica. O uso de atividades 

práticas em escola do meio rural é um desafio, pois os recursos didáticos são mais escassos, 

além de contar com dificuldades extras de transporte dos alunos à escola. Este fato, muitas 

vezes, é um desestimulo a professores e alunos. Os objetivos específicos foram: 

• Inserir experimentos práticos nas aulas de Física; 

• Avaliar o desenvolvimento dos alunos nos conteúdos estudados com a 

inserção das práticas experimentais.  

• Oportunizar aos alunos a vivencia das etapas da construção do 

conhecimento científico.  

 

5. METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizada uma revisão de conteúdos, buscando experimentos 

fáceis e de custo baixo para serem apresentados aos alunos, de forma tal que eles mesmos 

pudessem executar as várias etapas das atividades práticas, como: preparo do material, 

experimentação e apresentação dos resultados.  Considerando que as atividades práticas foram 

uma novidade para muitos, a princípio houve certa rejeição a esta  metodologia, pois o 

sistema de estudar o conteúdo e decorar fórmulas lhes pareceu o mais seguro.  Foi necessário 

utilizar de maior esforço para que pudessem ser contagiados.  

A execução se baseou nas seguintes etapas: 

1. Apresentação aos alunos de um questionário antes do inicio de cada novo 

conteúdo. As respostas foram livres e registradas por escrito; 

2. Apresentação dos conteúdos, com aulas expositivas seguidas de exercícios de 

fixação. O livro texto adotado pela escola foi de Física, volume único, 2005, de Sampaio & 

Calçada. 
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3. Divisão de cada turma em grupos de três alunos, para a confecção dos 

experimentos e discussão entre os integrantes do grupo das observações e correlações entre os 

experimentos e os conteúdos estudados.  

4. Elaboração de seminários para apresentação, pelos alunos, dos experimentos 

montados, como critério de avaliação. Esta atividade teve como objetivo demonstrar aos 

alunos que nas atividades simples e corriqueiras pode-se evidenciar os conteúdos de física e 

oportunizar aos alunos o planejamento, confecção e o processo de observação-dedução de 

atividades experimentais e para envolve-los com os conteúdos de física. 

Essa seqüência metodológica foi trabalhada em um total de seis aulas para cada 

conteúdo, concluído em três semanas. Mas para alguns conteúdos não foi realizada a etapa do 

Seminário. Os experimentos executados foram: dilatação do fio de cobre; propagação de calor 

por convecção – 1; construindo um termômetro; propagação de calor por condução; mudança 

de estado – 1; mudança de estado – 2; propagação de calor por convecção – 2; diferença entre 

temperatura e calor; dilatação e contração; dilatação dupla; dilatação volumétrica; 

transferência de calor e equilíbrio térmico; propagação de calor por irradiação; dissipação de 

energia térmica; produção de calor por combustão; metal: mais frio ou mais quente. Os 

roteiros distribuídos aos alunos para a execução, está no Capitulo 8, com registro fotográfico 

de algumas atividades.  

As respostas aos questionários foram lidas e agrupadas por semelhança, sendo que 

algumas das respostas foram transcrita nos resultados e discussão (capitulo 9) e da forma 

exata como os alunos escreveram. 

Além deste trabalho aplicamos uma atividade prática no início da matéria de 

“Óptica” onde eles teriam que fazer o cálculo de sua altura utilizando uma simetria com as 

sombras deles próprios e a de um caderno, construir um protótipo que explicasse a formação 

de imagens na maquina fotográfica e um esquema explicando a dispersão da luz.  
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6. ESCOLA E MUNICÍPIO 

A execução deste trabalho foi feito na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Migrantes, que se encontra no município de Mirante da Serra – Rondônia. Foram 

acompanhadas duas turmas de 2º série do Ensino Médio, na disciplina de Física, no período 

de março a novembro de 2009. Na atualidade a disciplina de física é ministrada em duas horas 

aulas/semana, intercaladas, totalizando 80 horas aulas/ano. As turmas trabalhadas possuíam 

em média 30 alunos, sendo o ensino de modo regular e em turno vespertino. 

O município de Mirante da Serra possui cerca de 12.086 habitantes (IBGE 2007)  

sendo sua extensão territorial de 1.192 km2. Sua economia é centrada na pecuária, se 

destacando o gado leiteiro. A maioria da população reside em regiões de chácaras e sítios ao 

redor do município. 

Em Mirante da serra existem 15 escolas de ensino fundamental; sendo 3 da rede 

estadual, 11 municipais e 1 privada; 3 escolas de ensino médio; 2 delas da rede estadual e 1 

privada; e 1 escola de ensino pré-escolar da rede municipal. Nessas escolas estão matriculados 

2.654 alunos no ensino fundamental, 640 no ensino médio e 192 no ensino pré-escolar.  

Dos alunos matriculados na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Migrantes, 70% fazem parte da população residente em áreas rurais do município, sendo que 

os mais distantes estão a aproximadamente 15 km da cidade. 
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FIGURA 1 – Mapa do estado de Rondônia (Fonte:www.tce.ro.gov.br).
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7. CONTEÚDOS DE FÍSICA ABORDADOS. 

Todos os conceitos Físicos estudados pelos alunos no período de desenvolvimento 

deste trabalho apresento aqui. Os assuntos foram retirados resumidamente do livro texto 

adotado pela escola Migrantes (Física, volume único, 2005, de Sampaio & Calçada) e 

acrescidos por pesquisa realizada pelo professor em diversas fontes, sendo a principal o 

GREF de Termodinâmica. 

7.1 Termometria 

Todas as coisas recebem e cedem calor o tempo todo. Quando esta troca é 

equilibrada, se diz que elas estão em equilíbrio térmico. Quando cedem mais do que recebem, 

ou vice-versa, é porque estão mais quentes ou mais frias que seu ambiente. Portanto, tudo tem 

a ver  com o calor, mesmo que não pareça! 

• Temperatura: Medida do grau de agitação das moléculas da matéria. 

• Calor: Energia em transito de um sistema a outro, em razão da diferença de 

temperatura entre eles. 

É necessário instrumentos para medir temperatura, pois o tato é limitado, ninguém 

vai colocar a mão em algo muito quente ou muito frio. Em 1779 havia dezenove tipos de 

escalas. Hoje existem três, sendo estas, a escala Celsius e a Kelvin. A equivalência entre as 

escalas é definida através da equação matemática abaixo: 

 0C       0F K 

100                              212                       373,15 

   

               X                                 y                                 z 

              0                                 32                           273,15 

   

180

100

32

0
0

0

=
−

−

F

C
, que pode ser reescrita na forma:    

9

)32(
5

0
0 −

=
F

C      (Equação 01)  
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2730 −= KC     (Equação 02) 

7.2.  Expansão térmica de sólidos e líquidos 

Mudanças que o aumento e a diminuição da temperatura geram na matéria devido 

ao aumento ou diminuição da distancia média entre as moléculas. 

a. Dilatação dos sólidos: 

• Dilatação Linear (comprimento): )1( TLL ∆+= αo  (Equação 3) 

• Dilatação Superficial (Área): )1( TAA ∆+= βo  (Equação 4) 

• Dilatação Volumétrica (Volume): )1( TVV ∆+= γo  (Equação 5) 

  

Sendo 

L, A e V – Comprimento, área e volume finais, respectivamente. 

L0, A0 e V0 - Comprimento, área e volume iniciais, respectivamente. 

α, β, γ – Coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrica, 

respectivamente.  

∆T – Variação de temperatura 

Os coeficientes linear, superficial e volumétrica são característicos de cada 

material.  

b. Dilatação dos líquidos: 

• Volumétrica: ∆Vreal = ∆Vaparente + ∆Vrecipiente     (Equação 6) 
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7.3. Calorimetria 

È uma ramificação da Termologia que estuda as trocas de energia na forma de 

calor, que ocorrem entre corpos. Duas importantes grandezas físicas estão relacionadas à 

calorimetria: capacidade térmica e calor específico. 

a. Capacidade Térmica (C) 

Variação térmica de um corpo que recebe energia na forma de calor. Expressa a 

quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo de uma unidade de 

temperatura. No sistema Internacional (SI), a unidade é o Joule /Kelvin.  

T

Q
C

∆
=      (Equação 7) 

Sendo  

C = Capacidade Térmica 

Q = Quantidade de Calor 

∆T = variação de temperatura (∆T = T0 – T) 

b. Calor Específico (c) 

Variação térmica de uma unidade de massa de uma substancia ao receber energia 

na forma de calor. È constante para cada substância em cada estado físico. Esta grandeza 

física caracteriza uma substancia, em determinado estado físico. A unidade no SI é J/Kg K).  

m

C
c =       (Equação 8) 

Onde m é a massa do material. 

c. Unidade de calor 

Caloria: uma caloria (cal) é a quantidade de calor necessário para elevar em 1 0C a 

temperatura de 1 grama de água ( de 14,50C para 15,50C). Uma caloria equivale a 4,186 J, 

Joule é uma unidade de energia no S.I. (Sistema Internacional de Medidas), e a equivalência 

com caloria se deve ao fato que calor é também uma forma de energia. 
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d. Trocas de Calor 

 Para 

estudar as trocas de calor entre os corpos os pesquisadores procuraram construir recipientes 

especiais cujas paredes sejam isolantes térmicos, isto é, não deixam o calor passar. Esses 

recipientes precisam ter baixas capacidades térmicas, de modo que ele exerçam pouca 

interferência nas trocas de calor entre os corpos em seu interior. Um exemplo desse tipo de 

recipiente que podemos citar é a garrafa térmica. 

  

 

                   

FIGURA 2 – Esquema representando um Calorímetro.  

O Principio da igualdade das trocas de calor consiste no fato que o calor recebido 

mais calor cedido pelos corpos ao atingirem o equilíbrio térmico é nulo, isto é. 

∆Qrecebido + ∆Qcedido = o 

∆Qrecebido = - ∆Qcedido     (Equação 10)  
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 28

7.4. Mudanças de estado de agregação 

A troca de calor entre materiais, ou seja, propagação de energia térmica, pode 

causar mudanças nos materiais que trocam energia. As principais mudanças que podem 

ocorrer num material devido à variações de sua energia térmica são: variação da temperatura, 

variação de volume e mudança de estado físico. Todos os materiais são formados por átomos 

ou moléculas (menor parte da matéria que conserva as características de uma substância), 

sendo que a maioria dos materiais que encontramos na natureza são formados pela mistura de 

diferentes substâncias. O efeito do aumento de energia térmica num material é o aumento da 

velocidade com que as moléculas se movem (vibram) no material. O aumento de temperatura 

se dá por que a temperatura que sentimos é um indicativo da energia cinética com que as 

moléculas estão vibrando, ou seja, o quão rápido as moléculas estão se movimentando. O 

estado físico de um material, sólido, líquido ou gasoso, é devido à interação elétrica existente 

entre as moléculas das substâncias de que é formado o material. Com o aumento da energia 

térmica das moléculas, ou seja, com o aumento da intensidade com que vibram as moléculas, 

chega-se a certa temperatura onde a intensidade da vibração é suficiente para superar a 

interação molecular existente. Então ocorre a mudança de estado. As moléculas de um sólido 

vibram em torno de uma posição fixa; na mudança para o estado líquido as moléculas deixam 

de ter esta posição fixa e, com isso, podem se deslocar de um lugar para outro. Na mudança 

do estado líquido para o gasoso as moléculas deixam de ter interações entre si e passam a se 

movimentar em qualquer direção, se movendo pelo ambiente todo em que estiver o gás. A 

diminuição da quantidade de energia térmica simplesmente faz com que os mesmos 

fenômenos aconteçam, só que em ordem contrária.  

 

 

 

   

  

FIGURA 3 – Representação esquemática das mudanças de estado. 
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Fusão: mLQ f ⋅=      (Equação 11)  

Vaporização: mLQ v ⋅=     (Equação 12)  

O processo inverso, a solidificação e liquefação são representadas pelas mesmas 

equações, mas negativa (-Q). 

 

7.5. Transmissão de calor 

A propagação de calor pode ocorrer de três modos: por condução, convecção e 

irradiação. Enquanto a propagação por irradiação se dá mesmo na ausência de matéria 

(vácuo), a propagação por condução exige o contato entre os objetos que trocarão calor e, a 

propagação por convecção, envolve a movimentação da matéria. Quando colocamos uma 

panela com água no fogo para esquentar, podemos observar a propagação de calor dos três 

modos. Por condução: o calor do fogo se propaga para a panela que está em contato com ele; 

este calor se propaga também por condução para a água, que está em contato com a panela. 

Por convecção: a água que está em contato com o fundo da panela se aquece, sua densidade 

diminui (fica mais leve) e ela sobe, enquanto a água fria da superfície (mais pesada) desce 

para o fundo. Por irradiação: se tiramos a panela do fogo e aproximamos a mão de seu fundo, 

sentiremos um aumento de temperatura. O calor sentido não chegou por condução (pois não 

havia contato) nem por convecção (pois o ar quente sobe), pois a radiação independe da 

existência ou movimentação de matéria para se propagar. Outro exemplo de propagação por 

irradiação é a energia térmica do Sol, que chega até nós se propagando através do espaço, que 

é quase um vácuo perfeito. Neste experimento veremos a propagação de calor por condução e 

também a resistência oferecida a esta propagação por dois materiais diferentes: um fio elétrico 

e um palito de madeira.  

Em resumo as formas de propagação do calor são: 

• Por Condução – em sólidos.  

• Por Convecção – em líquidos e gases. 

• Por Irradiação – por ondas eletromagnéticas (o calor não precisa de um meio 

para se propagar). 

 

Representa-se por Φ a taxa de propagação de calor, isto é: 

T

Q

∆
=Φ      (Equação 13)  
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8. Seminários 

Apresentamos aqui os roteiros entregues aos alunos para que montassem os 

experimentos e os apresentassem, explicando o fenômeno físico neles contido. Esses roteiros 

foram reelaborados para esse fim e organizados pelo Professor Luiz Ferraz Netto e obtidos no 

site WWW.feiradeciencias.com organizado por ele. Também constam os registros 

fotográficos de alguns trabalhos e as conclusões obtidas pelo professor nessas apresentações.  

Os alunos se interessaram e se empenharam de uma forma impressionante e as suas reflexões 

demonstraram grande desenvoltura para associar os conteúdos teóricos já estudados com a 

prática. Durante os sete meses de desenvolvimento desse trabalho foram realizados 3 

seminários, sendo que para o terceiro foi entregue o tema para os alunos e deixado livre a 

escolha do experimento e  não foi dado um roteiro pronto para o alunos seguir, como nos dois 

primeiros. Deste ultimo seminário registramos alguns experimentos aqui. 

 

EXPERIMENTOS DO SEMINÁRIO 1 

ROTEIRO 1 

Diferença entre temperatura e calor 

Objetivo  

Introduzir os conceitos de calor e temperatura, mostrando a diferença entre ambos.  

Idéia do experimento  

A idéia é demonstrar que para se elevar a temperatura de um corpo até certo valor 

é preciso de certa quantidade de calor, mas comparado a outro objeto que contenha maior 

massa, será necessário maior quantidade de calor para atingirem a mesma temperatura. O 

experimento consiste em colocar para aquecer duas vasilhas com água na mesma temperatura 

e ao mesmo tempo, sendo que uma vasilha possui o dobro da água da outra e o fogo que está 

aquecendo as duas vasilhas são de mesma intensidade. Enquanto a água está se aquecendo, a 

pessoa coloca um dedo dentro de uma vasilha e outro dedo dentro da outra vasilha, 

percebendo que onde tem menos água se aquece mais rápido do que onde tem mais. Onde tem 

mais água demora mais para esquentar porque ambos recebiam a mesma quantidade de calor, 
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pois as duas vasilhas estavam sob fogo de mesma intensidade e um objeto de massa maior 

precisa de uma quantidade maior de calor para atingir a mesma temperatura que um objeto de 

massa menor.  

TABELA 6 - Lista dos materiais para o roteiro 1. 

Item  Observações 

Duas latinhas de refrigerante 
Uma vasilha se encaixará melhor sobre a outra se as 

duas forem da mesma marca 

Duas lamparinas Ver página 45 

Água   

Estilete   

Abridor de latas   

Fósforo   

Montagem 

Corte duas latinhas bem próximas da borda superior. No lugar onde foi cortado 

faça cortes de cerca de cinco milímetros na vertical e depois dobre as beiradas da lata para 

dentro (para evitar acidentes). Coloque água em uma vasilha até a metade e encha a outra de 

água. Coloque as vasilhas sobre o suporte e periodicamente ponha um dedo dentro de uma 

vasilha e outro dentro da outra e sinta a diferença de temperatura entre os dois volumes de 

água.  

Esquema de montagem 

 

 

 

FIGURA 4 – Esquema de montagem do roteiro 1. 
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ROTEIRO 2 

Dilatação e contração 

Objetivo  

Mostrar que quando um material é aquecido ele sofre um aumento de volume e 

quando resfriado sofre uma diminuição de volume.  

Idéia do experimento  

Aquecer um frasco cheio de água e verificar a variação do volume da água através 

do deslocamento do nível da água num tubo ligado ao frasco. A água é aquecida colocando 

uma vela para aquecer o frasco. Quando a água está sendo aquecida ela se dilata (aumenta de 

volume), ou seja, passa a ocupar um espaço maior. Como o frasco está cheio e não há espaço 

para onde a água ir, então ela sobe pelo tubo ligado ao frasco. O volume de água que sobe 

pelo tubo é o quanto a água dilatou. Depois o frasco é colocado dentro de um recipiente 

contendo água fria. Isso faz com que a água de dentro do frasco esfrie rapidamente. Conforme 

a água vai esfriando, ela diminui o volume, ou seja, vai se contraindo e a água que se encontra 

no tubo vai descendo.  

Montagem  

Corte a garrafa cerca de 10 centímetros acima do fundo. Marque na borracha o 

contorno da boca do frasco. Com o estilete corte a borracha seguindo o contorno desenhado 

no passo anterior. A borracha deve ficar no formato de uma rolha. Coloque a rolha na boca do 

frasco para ver se ela encaixa corretamente. Se a rolha estiver muito grande, retire mais um 

pouco de sua lateral com o estilete. Desmonte a caneta e retire o tubo externo. Fure a rolha 

usando o tubo da caneta e retire o pedaço de borracha que ficou dentro do tubo. Coloque o 

sistema acima na boca do frasco. Se não entrar, retire com o estilete um pouco do lado da 

borracha. Importante: deve-se deixar apenas o suficiente para a rolha entrar apertada. Retire a 

rolha com o tubo, coloque o frasco dentro do recipiente de plástico e encha-o totalmente de 

água. Coloque a rolha com o tubo. Vire o frasco de lado para ver se não ficou nenhuma bolha 

de ar dentro. Se ficar, encha o frasco com água outra vez. Importante: duas coisas contribuem 

para criar bolhas dentro do frasco. Uma é deixar um pedaço grande do tubo dentro do frasco. 

Outra é não encher totalmente frasco com água. Cole um pedaço de fita crepe de cerca de 1 
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centímetro de largura no tubo de caneta. Se o tubo de caneta tiver furo, coloque a fita de tal 

modo que tampe o furo. Faça riscos com intervalo de 5 milímetros na fita crepe. Faça uma 

marca na posição onde está o nível da água. Coloque o conjunto sobre o suporte da lamparina 

para aquecer. Observe a dilatação, ou seja, o nível da água subindo. Espere o nível da água 

subir cerca de 3 centímetros. Pegue o frasco e limpe o fundo com o pano. Coloque o conjunto 

dentro do recipiente de plástico. Coloque água fria ao redor do frasco e observe o nível da 

água no tubo baixando, ou seja, a água se contraindo.  

TABELA 7 - Lista dos materiais para roteiro 2. 

Item Observações 

1 frasco de vidro de 50 ml 
É aquele frasco em que geralmente vem 

com xarope. 

1 caneta 

 

Que seja possível separar o tubo externo. 

Se o tubo tiver furo na lateral, ele será 

tapado com fita crepe. 

1 borracha escolar Deve ter cerca de um centímetro de altura. 

1 garrafa de refrigerante de 2 litros de plástico Para confeccionar uma vasilha. 

1 lamparina Ver pagina 45 

1 caixa de palitos de fósforo Para acender a lamparina. 

Água Cerca de um litro. 

15 centímetros de fita crepe Para confeccionar uma escala. 

1 estilete Para cortar a borracha e a garrafa. 

1 pano de limpeza 
Para limpar o fundo do frasco após o 

aquecimento. 

Esquema de montagem 

 

 

  

FIGURA 5 – Esquema de montagem do roteiro 2. 
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Roteiro 3 

Dilatação do fio de cobre 

Estenda um de fio de cobre, de um metro aproximadamente, entre dois pontos de 

apoio. Pendure no fio um peso qualquer, (Figura 5) e meça a distância do peso à mesa (L). A 

seguir aqueça com uma vela o fio de cobre em todo o seu comprimento e meça novamente a 

distância do peso à mesa.  

Explique o que aconteceu. 

Passe um pedaço de gelo no fio e veja o que acontece á distancia L. 

Explique o novo acontecimento. 

Fio de cobre 

 

 

 

 

L 

 

FIGURA 6 – Esquema de montagem do roteiro 3. 

Nesse experimento os alunos visualizaram a dilatação e contração de um fio de 

cobre, aquecendo e resfriando o fio. Eles perceberam que para ocorrer a dilatação e contração 

de um sólido basta à variação de temperatura, sendo que cada material reage de forma 

diferente a mesma variação de temperatura devido a característica intrínseca do material, o 

coeficiente de dilatação. 

As fotos a seguir são registros da realização do experimento pelos alunos. 
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B 

 

D 

 

C 

 

E 

 

FIGURA 7 – Fotos do experimento Dilatação do fio de cobre.  a) Altura do pendulo 

antes do fio de cobre se dilatar. b) Aquecimento do fio de cobre. c) altura do pendulo 

após a dilatação do fio de cobre. d) Resfriamento do fio de cobre para contração. e) 

Altura do pendulo após contração. Fotos: Patrícia M Viana, 2009 
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ROTEIRO 4 

Dilatação dupla 

 

FIGURA 8 – Esquema de montagem do roteiro 4. 

Faça uma lâmina de papel dupla face: de um lado papel e, de outro, papel 

alumínio. Aproxime a face de alumínio da chama de uma vela (isqueiro, fósforo, etc).  

O que aconteceu com a lâmina? Por que a parte metálica da tira fica sempre do 

lado externo da parte que se enrola? Procure explicar suas observações, lembrando-se de seus 

conhecimentos sobre dilatação. 
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ROTEIRO 5 

Dilatação volumétrica 

Materiais: 

• Suporte de madeira; 

• Chumbada de pescar que caiba exatamente em um anel de latinha de 

refrigerante; 

• Vela e fósforo; 

• Alicate para segura o anel; 

• Arame. 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Esquema de montagem do roteiro 5. 

Siga os passos como no desenho e após aquecer a chumbada verifique se ela ainda 

cabe no anel da latinha de refrigerante. Explique o que aconteceu? 
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ROTEIRO 6 

Construindo um termômetro 

TABELA 3 - Lista dos materiais para roteiro 6. 

Item Observações 

1 Pote plástico de filme fotográfico Ou um tubo de ensaio. 

Cano fino de plástico transparente Entre 2 e 4 mm de espessura, ou um tubo capilar. 

Cola quente  

Corante  

Álcool comum 96 °GL 

Vasilha com água e gelo Para a calibração 

Montagem 

Na tampa do pote, faça um furo da largura do cano transparente e encaixe-o na 

tampa. Certifique-se de que está bem vedado, passando um pouco de cola quente na junção 

entre eles. Agora, encha o pote até a metade com álcool e pingue algumas gotas de corante, 

para deixá-lo bem colorido. Feche o pote com a tampa, deixando uma das extremidades do 

canudo imersa no álcool. 

Agora, segure o pote com as mãos e observe o que acontece. Você verá uma 

coluna de álcool subindo pelo canudo. Para fazer com que a coluna de álcool desça, basta 

diminuir a temperatura do pote. Para isso, passe nele um algodão com álcool e assopre-o. 

(Hummm... Por que isso faz a temperatura do pote baixar?) 

Você agora deverá calibrar seu termômetro. Para isso, coloque-o em uma vasilha 

com gelo e espere algum tempo para que se atinja o equilíbrio térmico, momento em que a 

altura do álcool se estabiliza. Anote a altura do álcool no tubo, que irá corresponder à 

temperatura de equilíbrio com o gelo fundente (0 °C). 

Agora, retire o termômetro da vasilha com gelo, coloque-o entre suas mãos e 

espere até que se atinja novamente o equilíbrio. Anote a nova altura atingida pelo álcool no 

tubo. Esta altura corresponderá aproximadamente à temperatura corporal (37 °C). Por meio 
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desse procedimento, você pode construir uma escala para o seu termômetro, já que conhece 

dois pontos no tubo associados a duas temperaturas. Meça a distância correspondente ao 

intervalo de 0 °C a 37°C e calcule, usando "regra de três", qual a distância irá corresponder a 

1 °C. Faça marcas no tubo de 1 em 1 °C, indo do 0 °C até onde puder. 

Você acaba de construir um termômetro similar aos que você compra na farmácia. 

O funcionamento é o mesmo, o que muda é o material. 

Use seu termômetro para medir a temperatura de outros objetos. 

Por exemplo, meça a temperatura ambiente e compare o resultado com a 

temperatura obtida em um termômetro comercial. A diferença é muito grande? Por que será? 

Será possível melhorar a sensibilidade e precisão de seu termômetro? Quais os principais 

"defeitos" e "qualidades" dele? 

   

 

FIGURA 10 – Esquema de montagem do roteiro 6. 
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As fotos a seguir são registro da realização do experimento pelos alunos. 

 

A construção desse termômetro foi de suma importância no aprendizado sobre 

temperaturas e escalas termométricas. Os alunos compreenderam a necessidade de calibrar 

seu termômetro para obter extremos em sua escala. Para isso, o colocaram em uma vasilha 

com gelo e esperaram algum tempo para que se atinja o equilíbrio térmico, momento em que a 

altura do álcool se estabilizava e depois seguram com as mãos para ter assim a altura 

equivalente a temperatura ambiente. Eles foram questionados quanto a sensibilidade e 

precisão do termômetro e descobriram que era possível melhorá-las.  

 A B 

 

 C D 

 

FIGURA 11 – Fotos do experimento Construindo um termômetro. a) Calibração em gelo, T 

= 0ºC. b) Calibração em temperatura do corpo, T = 36ºC. c) Marcação termômetro. d) Escala 

do termômetro. Patrícia M Viana, 2009. 
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LAMPARINA E SUPORTE  

Esta lamparina à base de vela’ é mais segura que a lamparina comum, a base de 

álcool.  

TABELA 4 - Lista dos materiais para lamparina e suporte. 

Item Observações 

2 latinhas de refrigerante 
O suporte se encaixará melhor sobre a lamparina se o par de 

latinhas for da mesma marca. 

1 estilete Para realizar os cortes nas latinhas. 

1 abridor de latas Para retirar a parte superior de uma das latinhas. 

Montagem  

Tire a parte superior de uma latinha com o abridor de latas e corte-a um pouco 

abaixo do meio com o estilete. Com o estilete, tire dos lados 2 tiras de cerca de dois 

centímetros de largura. Retire um retângulo da lateral da outra latinha. Nas bordas da abertura 

faça cortes de cerca de cinco milímetros e depois dobre as beiras para dentro da lata (para 

evitar acidentes com a beira da lata cortante). Corte a boca da latinha a deixando num formato 

triangular. Coloque uma vela dentro da latinha, fixando a vela na boca triangular para ela não 

cair para dentro da lata conforme for queimando. A vela deve ser empurrada contra a parte 

triangular e ficar cravada. Coloque o suporte sobre a lamparina e acenda a vela.  

Esquema de montagem  

    

FIGURA 12 – Esquema de montagem roteiro da lamparina e suporte. 
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EXPERIMENTOS DO SEMINÁRIO 2 

ROTEIRO 7 

Transferência de calor e equilíbrio térmico 

Objetivo  

Mostrar que a transferência espontânea de calor entre objetos em contato ocorre 

sempre do mais quente para o mais frio, levando ambos a atingirem a mesma temperatura, o 

equilíbrio térmico.  

Idéia do experimento  

O experimento consiste em aquecer um pouco de água dentro de um recipiente e 

depois colocá-lo para esfriar dentro de uma vasilha contendo água na temperatura ambiente. 

Após ter colocado o recipiente com água quente dentro da vasilha, toca-se na água que estava 

nessa vasilha na temperatura ambiente. Percebe-se que esta água está se aquecendo; que o 

calor da água aquecida e do recipiente que a contém começaram a se propagar para a água que 

está ao seu redor. Ou seja, está ocorrendo transferência de energia da água e do recipiente de 

alumínio que estão numa temperatura mais alta para a água de menor temperatura. E essa 

transferência de calor ocorrerá até que os dois volumes de água atinjam o equilíbrio térmico. 

Durante a execução do experimento, também há transferência de calor para o ar que está em 

volta do experimento. Entretanto, o equilíbrio térmico entre os dois volumes de água é 

atingido bem mais rápido do que entre os volumes de água e o ar. Assim, focalizamos nossa 

atenção somente no equilíbrio entre os dois volumes de água.  

Montagem  

Corte uma latinha bem próxima da borda superior. No lugar onde foi cortado, faça 

cortes de cerca de cinco milímetros na vertical e depois dobre as beiras da lata para dentro da 

lata (para evitar acidentes com a beira cortante). Coloque água na latinha até acima da metade. 

Coloque a latinha sobre o suporte na lamparina e aguarde até ela ficar bem quente. Coloque 

água à temperatura ambiente na vasilha até acima do meio. Observação: o total de água 

colocada na vasilha deve ser menor que o dobro da quantidade de água que está dentro da 
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latinha. Retire a latinha do suporte segurando-a com o pano e a coloque dentro da vasilha com 

água. Toque na água que estava na temperatura ambiente e sinta o seu aquecimento.  

TABELA 5 - Lista dos materiais para roteiro 7.  

Item  Observações 

Uma latinha de 

refrigerante 
 

Uma vasilha 
Deve ter tamanho suficiente para caber dentro dela uma latinha de 

refrigerante e ainda sobrar espaço . 

Água  

Pano de prato Para segurar a latinha de alumínio quando ela estiver quente 

Estilete Para cortar a latinha de refrigerante 

Uma lamparina Ver página 45 

Fósforo Para acender a lamparina 

Esquema de montagem  

 

FIGURA 13 – Esquema de montagem do roteiro 7. 
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ROTEIRO 8 

Propagação de calor por condução  

Objetivo  

O objetivo do experimento é mostrar a propagação de calor por condução 

utilizando um bom e um mau condutor de calor. 

Idéia do experimento  

Demonstrar a propagação de calor por condução através de dois materiais 

diferentes: um fio elétrico, que conduz bem o calor, e um palito de madeira, que conduz mau 

o calor. Para isso pingamos gotas de vela com espaçamento constante no fio e no palito. Em 

seguida aquecemos uma das extremidades do fio. As gotas de vela vão se derretendo 

conforme o fio vai se aquecendo. Ou seja: conforme o calor vai se propagando no fio, as gotas 

de vela vão se derretendo. O mesmo não acontece quando aquecemos uma das extremidades 

do palito, pois a madeira não conduz calor tão bem quanto o metal. Portanto, quando se 

aquece uma das extremidades do palito, as gotas de vela não derreterão do mesmo modo 

como derreteram quando o fio foi aquecido. 

Montagem  

Faça um furo próximo à borda superior da lata de tal forma que o palito e/ou fio 

passe pelo furo. Pingue algumas gotas de vela sobre o fio, com espaçamentos 

aproximadamente iguais. Espere alguns segundos para que a parafina (vela) endureça sobre a 

superfície do fio. Acenda a vela na extremidade do fio. Após alguns segundos percebe-se o 

resultado: a parafina começará a derreter, começando do ponto mais próximo de onde está 

sendo aquecido até a outra extremidade. A seguir repita o procedimento acima para o palito.  

Esquema de montagem  

 

 

FIGURA 14 – Esquema de montagem do roteiro 8. 
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TABELA 6 - Lista dos materiais para roteiro 8. 

Item  Observações  

Fio de cobre 
Fio elétrico de aproximadamente 15 centímetros de comprimento e de 2 

ou 3 milímetros de diâmetro 

Palito de madeira 
De dimensões similares ao fio elétrico; em algumas regiões do país 

encontra-se na forma de espetinhos para churrasco. 

Vela Vela comum 

Fósforo ou isqueiro Para acender a vela  

Lata Lata de refrigerante 

Prego e martelo Para furar a lata 

Papel alumínio 
Para enrolar o local onde o fogo entrará em contato com o palito de 

madeira 

Fio de cobre 
Fio elétrico de aproximadamente 15 centímetros de comprimento e de 2 

ou 3 milímetros de diâmetro 

Palito de madeira 
De dimensões similares ao fio elétrico; em algumas regiões do país 

encontra-se na forma de espetinhos para churrasco. 

Vela Vela comum 

Nesse experimento os alunos observaram a propagação do calor no palito de 

madeira e no fio de cobre, perceberam a diferença na rapidez de propagação. A madeira não 

conduz calor tão bem quanto o metal, quando se aquece uma das extremidades do palito, as 

gotas de vela não derretem do mesmo modo como derretem quando o fio é aquecido 

As fotos a seguir são registro da realização do experimento pelos alunos. 
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FIGURA 15 – Fotos do experimento Propagação de calor por condução. a) Fio de cobre e 

palito de madeira com parafina. b) Aquecimento do fio de cobre e do palito de madeira. c) 

Parafina do fio de cobre derretendo antes da parafina do palito de madeira. Patrícia M Viana, 

2009. 
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ROTEIRO 9 

Propagação de calor por convecção - 1 

Objetivo  

Demonstrar como ocorre transmissão de calor por convecção num líquido sob 

aquecimento.  

Idéia do experimento 

Demonstrar que ocorre convecção em um líquido dentro de um copo quando ele é 

aquecido. Para isso coloca-se um pouco de leite no fundo de um copo d'água e aquece-se o 

fundo do copo com uma vela. Aquela porção de leite que está no fundo do recipiente e, 

conseqüentemente mais próximo da chama que o aquece, é aquecido primeiro. O leite 

aquecido fica mais leve que uma mesma quantidade de água não aquecida que está acima 

dele. Isso faz com que a parte aquecida suba e a parte não aquecida desça. Como o leite 

contrasta com a água, dá para ver o leite se movimentando junto com a água enquanto se 

mistura com ela. Observando o movimento do leite, temos uma noção de como a água sofre 

convecção enquanto é aquecida.  

TABELA 7 - Lista dos materiais para roteiro 9. 

Item  Observações 

Um copo americano Copo deve ser transparente 

Um recipiente para colocar o leite Pode ser qualquer frasco ou até mesmo um copo 

Um canudinho de beber refrigerante De preferência transparente 

Água Um copo de água 

Leite líquido Que seja suficiente para encher o canudinho 

Uma vela Para aquecer o copo 

Fósforo Para acender a vela 

Montagem  

Encha um copo com água e coloque o leite no outro recipiente. Coloque o canudo 

dentro do recipiente e puxe o leite com a boca de acordo com o passo 1 da figura abaixo. 
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Rapidamente solte o canudinho da boca e o tape com o dedo de acordo com o passo 2 da 

figura abaixo. Retire o canudo de dentro do copo tampando a sua ponta com o dedo (ver passo 

3 da figura abaixo). Coloque o canudo com o ponta tapada dentro do copo cheio de água, solte 

sua ponta e retire lentamente o canudo de dentro do copo. Ver os passos 3 e 4 da figura. 

Acenda a vela e a fixe em algum lugar. Segure o copo que está com água e leite e aproxime o 

fundo do copo da chama da vela. Aguarde alguns instantes, enquanto o fundo do copo se 

aquece e veja o resultado.  

Esquema de montagem  

  

FIGURA 16 – Esquema de montagem do roteiro 9. 

As fotos a seguir são registro da realização do experimento pelos alunos. 

         A B 

 

C                                    D 

    

FIGURA 17 – Fotos do experimento Propagação de calor por convecção-1. a) Copo com 

água. b) acrescentando leite a água. c) mistura leite e água, leite se assentado no fundo do 

copo. d) aquecimento da água com leite, visualização da condução de calor por convecção. 

Fotos: Patrícia M Viana, 2009. 
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O experimento permitiu a visualização clara da propagação de calor nos líquidos, 

a convecção. O leite acrescentado a água se mistura a ela, através da movimentação do calor 

na água. Os alunos perceberam que a movimentação não ocorre apenas quando a água está 

fervendo; a movimentação ocorre durante todo o aquecimento. Quando a água está fervendo 

ela faz convecções tão rápidas que podemos vê-las (através do leite). A água, assim como os 

demais fluidos, sofre convecção durante o aquecimento porque a parte aquecida, que em geral 

é a parte de baixo, fica mais leve (passa a ter menor densidade) do que as demais partes. 

Então a parte aquecida sobe, enquanto que outra desce para ocupar o lugar da que subiu. 
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ROTEIRO 10 

Propagação de calor por convecção - 2 

Objetivo  

Demonstrar como ocorre transmissão de calor por convecção num gás sob 

aquecimento.  

Idéia do experimento  

Demonstrar que o ar aquecido pela chama de uma vela se movimenta. Visto que o 

ar aquecido pela chama da vela sobe, então se coloca um cata-vento leve acima da chama da 

vela e observa-se o cata-vento girar devido ao movimento de massas de ar aquecidas pela 

chama.  

TABELA 8 – Lista dos materiais para roteiro 10. 

Item  Observações 

Uma latinha de refrigerante Para fazer o cata-vento 

Estilete ou tesoura Para cortar a latinha 

Cerca de 50 cm de linha de costurar roupas Para sustentar o cata-vento sobre a vela 

Compasso Para desenhar a forma circular do cata-vento 

Régua Para auxiliar no desenho do cata-vento 

Vela Para aquecer o ar 

Fósforo Para acender a vela 

Montagem  

Faça dois cortes: um retirando a parte superior e outro retirando a parte inferior da 

latinha. Após retirar as extremidades da latinha, restará um cilindro. Faça um corte na lateral 

do cilindro para transformá-lo em um retângulo. Em seguida divida o retângulo em duas 

partes (dois quadrados). Com a ponta de metal do compasso, faça um furo no centro do 

quadrado. Coloque a ponta de grafite no furo e risque um círculo com a ponta de metal no 

quadrado de latinha. Coloque o quadrado que tem o círculo marcado em cima do outro 

quadrado de lata. Isso é para não cortar a carteira ou mesa que se está usando como apoio para 
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fazer os cortes. Ou pode-se colocar o círculo sobre um papelão para fazer os cortes com 

estilete. Recorte o círculo. Usando a régua e o estilete faça riscos conforme a figura abaixo. 

Não aperte muito o estilete para não cortar a lata. Faça cortes com o estilete nas marcas feitas 

anteriormente, deixando um espaço de cinco milímetros entre o furo do centro e o corte. 

Torça cada uma das partes do mesmo modo, tal que resulte a roda de um cata-vento. Afine a 

ponta de um palito de fósforo com o estilete. Encaixe a ponta afinada do palito no furo do 

cata-vento e amarre a linha de costura no palito. Acenda a vela e a fixe em algum lugar. 

Segurando o cata-vento pela linha, o suspenda a cerca de quinze centímetros sobre a vela. 

Observe o cata-vento girar.  

Esquema de montagem  

  

 

 

FIGURA 18 – Esquema de montagem do roteiro 10. 

Com esse experimento os alunos tiveram resposta à pergunta: “como o vento se 

forma?”. A resposta eles encontraram na propagação de calor por convecção. A convecção em 

meio gasoso ocorre quando a parte de baixo é aquecida, sua densidade diminui (fica mais 

leve) e o gás sobe (sofre um empuxo, Princípio de Arquimedes), enquanto que o ar frio, 

portanto com densidade maior (mais pesado), desce para ocupar o lugar do ar que subiu; desse 

modo a energia térmica vai se espalhando por todo o meio gasoso. No caso da formação dos 

ventos ocorre um processo semelhante, sendo que o calor que aquece as massas de ar é o calor 

irradiado do sol que aquece a superfície da Terra, e por sua vez, o ar que está em contato com 

a superfície. O vento se forma nos movimentos realizados pelas massas de ar quentes e frias. 

Eles observaram que é isso que ocorre nesse experimento, o cata vento se move devido a troca 

de lugar do ar quente e frio situados por baixo e por cima deste. 
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ROTEIRO 11 

Propagação de calor por irradiação 

Objetivo  

Demonstrar que ocorre transmissão de calor por irradiação.  

Idéia do experimento  

A idéia é mostrar que existe irradiação de calor produzida pela chama de uma 
vela. Para isso chega-se a mão próximo e ao lado da chama da vela e sente-se o aumento de 
temperatura na mão. 

TABELA 9 – Lista dos materiais para roteiro 11. 

Item  Observações 

Uma vela  

Fósforo Para acender a vela 

Montagem  

Acenda a vela e a fixe em algum local. Chegue a mão próximo e ao lado da chama 

da vela e sinta a temperatura da mão aumentar.  

Esquema de montagem  

 

FIGURA 19 – Esquema de montagem do roteiro 11. 
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ROTEIRO 12 

Mudança de estado - 1 

Objetivo  

Mostrar que, a certa temperatura, os materiais mudam de estado.   

Idéia do experimento  

A idéia é usar parafina e provocar mudanças de estado: de sólido para líquido, de 

líquido para sólido e de líquido para gasoso. Primeiramente aquece-se um pedaço parafina, 

que é sólido, até que ocorra a mudança para o seu estado líquido. Depois deixa-se o líquido 

esfriar até que ele volte a ser sólido. Posteriormente aquece-se a parafina sólida até que haja a 

sua mudança para o estado líquido e, em seguida, gasoso.  

TABELA 10 – Lista dos materiais  para roteiro 12.  

Item  Observações 

Uma vela Para aquecer e retirar parafina  

Caixa de palitos de fósforo Para acender a vela 

Uma colher sopa Para colocar a parafina 

Um estilete Para retirar da vela a parafina a ser derretida 

Montagem  

Retire com o estilete cerca de três milímetros cúbicos de parafina do lado da vela. 

Coloque na colher a parafina que foi retirada. Acenda a vela e a fixe em algum lugar. Segure a 

colher logo acima da chama da vela. Espere a parafina derreter. Retire a colher de cima da 

chama e espere a parafina esfriar até voltar para o seu estado sólido. Volte a segurar a colher 

logo acima da chama da vela. Espere até que a parafina se decomponha, passando para o 

estado gasoso.  
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Esquema de montagem  

 

FIGURA 20 – Esquema de montagem do roteiro 12.  

As fotos a seguir são registro da realização do experimento pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

A B 

     

FIGURA 21 – Fotos do experimento Mudança de estado-1.  a) Parafina sólida. b) Parafina 

sendo aquecida e mudando de estado. Patrícia M Viana, 2009. 
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ROTEIRO 13 

Mudança de estado - 2 

Objetivo  

Mostrar a mudança do estado gasoso para o líquido.  

Idéia do experimento  

A idéia é passar água líquida para o estado gasoso e depois transformar o vapor de 

água (estado gasoso) em água líquida outra vez. Para isso precisa-se ferver um pouco de água 

em um recipiente. Depois que a água ferver, tapa-se o recipiente com uma tampa transparente 

e observa-se a condensação do vapor d'água na tampa. Pelas gotas d água que se formam na 

tampa, fica visível o processo de condensação (passagem do estado gasoso para o líquido de 

uma substância).  

TABELA 11 – Lista dos materiais para roteiro 13.  

Item  Observações 

1 latinha de refrigerante Para fazer um recipiente  

1 lamparina Ver pagina 45 

1 caixa de palitos de fósforo Para acender a lamparina 

Água, o suficiente para cobrir o fundo da latinha de 

refrigerante 
Para produzir o vapor 

1 uma tampa transparente de caixa de cd Para condensar o vapor d'água 

1 estilete Para cortar a latinha  

Montagem  

Corte a latinha no meio. No recipiente que resultou coloque água até cobrir a 

curva de seu fundo. Nesta passagem se coloca pouca água, pois quanto mais água se coloca, 

mais tempo demora a água ferver. Coloque o recipiente com água sobre o suporte da 

lamparina e acenda a vela. Quando a água começar a ferver, ou seja, quando começar a subir 

vapor tape o recipiente com a capa de cd. Observe as pequenas gotas de água que vão se 

formando na capa de cd.  
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Esquema de montagem  

 

   

 

FIGURA 22 – Esquema de montagem do roteiro 13.  

Nessas duas práticas os estudantes fixaram conceitos sobre a troca de calor entre 

materiais, ou seja, propagação de energia térmica. Compreenderam que ela pode causar 

mudanças nos materiais que trocam energia. As principais mudanças que podem ocorrer num 

material devido às variações de sua energia térmica são: variação da temperatura, variação de 

volume e mudança de estado físico. Nesses experimentos as três variáveis ocorrem e os 

alunos as visualizaram com clareza. 

 

 

 

 

 

A D 

   

B C 

   

FIGURA 23 – Fotos do experimento Mudança de estado-2. a) Água. b) água sendo aquecida. 

c) tampada a vasilha. d) Mudança de fase da água, vaporização e condensação. Patrícia M 

Viana, 2009. 
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ROTEIRO 14 

Dissipação de energia térmica 

Objetivo  

Mostrar que durante o aquecimento de um material ocorre dissipação de energia 

térmica.  

Idéia do experimento  

A idéia é mostrar que uma substancia não mudará de estado físico se houver 

dissipação de energia térmica. Para isso usam-se dois copos descartáveis de plástico. Chegam-

se os copos próximos à chama de uma vela. Primeiro um vazio e depois o outro com água. 

Observa-se que o copo vazio derrete rapidamente, enquanto que o com água não derrete. No 

segundo caso, a energia térmica do fogo é transferido para a água. Quando começa a formar 

bolhas no fundo do copo, nos lugares onde estão às bolhas não há dissipação de energia 

térmica e o plástico derrete, formando furinhos no lugar onde estão as bolhas. A água dissipa 

o calor que o copo recebe e, por isso, o copo com água não derrete, com exceção dos pontos 

onde as bolhas se formaram.  

TABELA 12 – Lista dos materiais para roteiro 14. 

Item  Observações 

Dois copos descartáveis de plástico De tamanho grande 

Um pouco de água  Para ser aquecida 

Uma vela Para aquecer o copo 

Uma caixa com palitos de fósforo Para acender a vela 

Montagem  

Acenda a vela e a fixe em algum local. Segure um dos copos de plástico vazio 

acima da chama da vela, de modo que o fundo do copo não se encoste à chama. Ver passo 1 

na figura abaixo. Observe a velocidade com que o plástico derrete. Coloque água no outro 

copo até cerca de cinco milímetros de altura. Segure o copo com água acima da chama da 
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vela, de modo que o fundo do copo fique fora da chama (na mesma posição do copo vazio). 

Espere até a água começar a ferver. Observe que o plástico no lugar onde se forma uma 

bolhinha começará a derreter, formando furinhos.  

Esquema de montagem  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 – Esquema de montagem do roteiro 14. 
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ROTEIRO 15 

Produção de calor por combustão 

Objetivo  

Mostrar como se obter energia térmica: através da combustão.  

Idéia do experimento  

Este experimento trata apenas da combustão e a idéia é mostrar que é necessário 

haver combustível e comburente para que ela ocorra. Para demonstrá-la, coloca-se um copo 

sobre uma vela acessa. O copo não permite a entrada de oxigênio (comburente), então a 

combustão do barbante da vela (combustível) pára quando acaba o gás oxigênio existente no 

interior do copo, ou seja, a vela apaga. Depois, volta-se a acender a vela e colocar o copo 

sobre ela. Mas, desta vez, antes da chama apagar, ergue-se o copo permitindo a entrada de gás 

oxigênio. A chama volta a se reanimar. Percebe-se então a necessidade do gás oxigênio para a 

existência da chama (combustão).  

TABELA 13 - Lista dos materiais para roteiro 15. 

Item  Observações 

Uma vela 
Pode ser apenas um pedaço, pois a vela tem que caber dentro de 

um copo 

Um copo Transparente de vidro 

Uma caixa de palitos de 

fósforo 
Para acender a vela 

Montagem  

Acenda a vela e fixe-a sobre uma mesa. Coloque o copo sobre a vela. Observe que 

a chama diminui até a vela apagar, pois o gás oxigênio que está no ar de dentro do copo vai 

sendo gasto na combustão. Quando a vela apaga é por que o gás oxigênio de dentro do copo 

terminou. Tire o copo e acenda novamente a vela. Coloque o copo sobre a vela outra vez. 

Quando a chama estiver apagando, levante o copo para entrar gás oxigênio. Observe que para 
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a chama não apagar será necessário erguer boca do copo até que fique próxima à chama, pois 

o gás oxigênio que tinha dentro do copo já foi usado na combustão.  

Esquema de montagem 

 

 

 

FIGURA 25 – Esquema de montagem do roteiro 15. 
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ROTEIRO 16 

Metal: mais frio ou mais quente  

Objetivo  

Mostrar que a sensação de frio ou quente depende da condutividade térmica do 

objeto tocado.  

Idéia do experimento  

A idéia é segurar duas vasilhas, uma em cada mão, contendo a mesma quantidade 

de água quente à mesma temperatura, sendo uma vasilha feita de material bom condutor de 

calor e outra feita de material mau condutor de calor. Para isso usa-se um recipiente de 

alumínio e uma caneca de porcelana. O fluxo de calor da água para a mão é maior no 

recipiente de alumínio que na caneca de porcelana, por isso tem-se a sensação que o 

recipiente de alumínio está mais quente que a caneca. O fluxo de calor na caneca é menor 

porque a porcelana não conduz calor tão bem quanto o alumínio. Apesar de se ter a sensação 

que a temperatura do recipiente de alumínio é maior que a temperatura da caneca, ambos 

estão na mesma temperatura, que é a temperatura da água dentro deles. 

Esta experiência pode ser feita usando água gelada ao invés de água quente. Novamente, 

devido à condutividade do alumínio ser mais alta que a da porcelana, se tem a impressão que 

o recipiente de alumínio está mais frio.  

TABELA 14 – Lista dos materiais para roteiro 16. 

Item  Observações 

Uma caneca de porcelana  

Um copo de alumínio Pode ser uma lata de refrigerante. 

Água quente O suficiente para encher a caneca e o copo. 

Montagem  

Despeje a mesma quantidade de água quente dentro da caneca de porcelana e 

dentro do copo de alumínio. Espere alguns segundos para que a caneca de porcelana fique na 
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mesma temperatura que a água quente. Segure o recipiente de alumínio e a caneca, uma em 

cada mão. Sinta a temperatura de cada um deles.  

Esquema de montagem   

 

FIGURA 26 – Esquema de montagem do roteiro 16. 
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EXPERIMENTOS DO SEMINÁRIO 3 

Neste seminário os alunos tiveram a liberdade para escolherem o experimento, 

sendo que estes tinham que estar dentro do assunto de óptica geométrica. Aqui estão os 

registros fotográficos de três destes trabalhos. O primeiro trata do cálculo da altura da pessoa, 

utilizando regra de três simples, com a medida da sombra da pessoa, de um livro e a medida 

da altura desse livro. 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

FIGURA 27 – Fotos do experimento Medindo sua sombra. a) Aluna medindo a sombra do 

colega projetada pelo Sol. b) Aluna medindo a altura do livro. c) Alunos medindo a sombra 

do livro projetada pelo Sol. d) Alunos realizando o cálculo da altura. Fotos: Patrícia M Viana, 

2009. 
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O segundo trabalho consiste no esquema que representa o fenômeno que acontece 

no olho humano e na máquina fotográfica, a Caixa preta. O terceiro experimento trata da 

dispersão da luz, mostrando o espectro luminoso com todas as cores presentes na luz branca. 

A 

 

B 

 

FIGURA 28 – Fotos do experimento Caixa preta. a) Experimento da caixa preta. b) Imagem 

formada na caixa preta, imagem invertida. Fotos: Patrícia M Viana, 2009. 

 

 

 

FIGURA 29 – Fotos do experimento Dispersão da luz. Fotos: Patrícia M Viana, 2009. 
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9. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresentam-se as análises das respostas aos questionários e as 

observações das atividades práticas aplicadas aos alunos. Na disciplina de Física, nas turmas 

do 2º ano, foram aplicados dois questionários, sendo que o primeiro constou de três perguntas 

e o segundo de uma, objetivando levá-los a reflexão sobre as diferenças de composição dos 

compostos e, como conseqüência, a diferença nas propriedades físicas Foi uma preliminar 

abordagem de como eles interpretam o fenômeno de transporte de energia e uma análise de 

comportamento diante de situações corriqueiras em que encontramos fenômenos físicos. 

9.1. Questionário 1 

1) Por que ao meio dia a areia da praia do rio está quente e a água está fria? 

2) À noite o processo é o mesmo? 

3) Por que usamos a água para cozinhar os alimentos? 

As respostas a pergunta 1 (Por que ao meio dia a areia da praia do rio está quente 

e a água está fria?) podem ser divididas em três grupos: 

1) Os alunos que conseguem associar que diferentes materiais (água e areia) 

necessitam de quantidades diferentes de calor para alterar a temperatura. 

“Porque a água precisa de mais calor para se aquecer do que a areia.” 

(Resposta aluno1)  

“Porque o calor que aquece a areia não é suficiente para aquecer a 

água, pois a água necessita de mais calor para se aquecer.” (Resposta aluno 2) 

Esses alunos conseguiram visualizar a variável “diferença de material”, mas não 

souberam explicar o porquê desse fator. A idéia de que os dois materiais se comportam de 

forma diferente em relação à fonte de energia (Sol) está clara nas respostas, mas eles ainda 

não têm a percepção de estruturar estas observações e organizá-la em uma relação matemática 

geral, que expresse este comportamento para cada material. Neste ponto, a interferência do 

professor é fundamental, levando os alunos na construção das estruturas para efetivação do 

raciocínio hipotético - dedutivo defendido por Piaget. È importante destacar que as perguntas 

têm a finalidade de estimular a observação e provocarem uma nova estrutura no pensamento, 
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pois as resposta correspondem aos conceitos iniciais de transferência de calor, pois cada 

matéria possui um valor de calor especifico que é uma característica intrínseca de cada 

substância.  

2) Os alunos que relacionam a diferença da temperatura à quantidade de água 

no rio, que é maior do que a areia na praia. 

“Por que de dia o calor bate de frente com a areia e a água não esquenta 

porque está em muita quantidade. Porque a quantidade de liquido é maior do que a 

do sólido.” (Resposta aluno 3) 

“Porque ao meio dia o sol é muito forte e bate de frente com a areia por 

isso fica muito quente, já a água tem o volume maior e é liquida por isso tem menos 

facilidade de esquentar.” (Resposta aluno 4) 

Esse grupo de alunos identificou a variável “volume”, essa constitui em uma boa 

percepção porque a quantidade de calor transferido está relacionado com a massa do corpo. O 

professor pode conduzir o estudante a essa conclusão, além de instigá-lo a visualizar a 

incerteza do problema na situação real, diferente de um sistema ideal. Na última resposta 

observa-se que o aluno associou as duas variáveis ao mesmo tempo, o “volume” e a 

“diferença de material”, sendo importante o professor argumentar com os alunos sobre as 

diversas variáveis em um sistema aberto, como a natureza, mas que para poder compreender 

melhor os fenômenos, é comum estudá-los em um sistema fechado.  

3) Os alunos que não relacionaram as diferenças de temperatura devido ao fato 

que os materiais são diferentes e nem em relação às quantidades. 

Esses alunos foram maioria e provavelmente sentiram dificuldade em fazer a 

análise do problema,. Neste caso o professor pode redirecionar a pergunta ou até fornecer 

dicas, induzindo o aluno a alguma análise e, posteriormente, a conclusões sobre o assunto. 

Foi observado que alguns alunos produziram respostas próximas ao conceito 

apresentado pelo livro didático utilizado por eles. Isso comprova que possivelmente sejam 

bons estudantes e ávidos leitores, mas não mostra ao professor se estes tiveram uma clara 

compreensão do assunto estudado. Seria necessária uma averiguação por parte do professor 

com tais alunos.   
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Podemos expressar as respostas de cada grupo em valores numéricos. No total 55 

alunos que responderam ao questionário 1. 

Grupo 1 – 2 respostas 

Grupo 2 – 2 respostas 

Grupo 3 – 51 respostas 

 

FIGURA 30 – Gráfico representando a porcentagem de alunos para os três grupos 

referente à pergunta 1 do questionário 1. 

 

As respostas a pergunta 2 (A noite o processo é o mesmo?) também podem ser 

divididas em três grupos: 

1) Os alunos que associaram diferença de temperatura da água e areia a noite à 

transferência de calor da areia para a água. 

“Não, fica ao contrario, porque o rio fica quente por que ela puxa o 

calor da areia.” (Resposta aluno 3) 
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“Á noite a quentura da areia passa pro rio e a umidade faz com que a 

areia esfrie.” (Resposta aluno 9) 

“Não porque a noite o sol esfria e a temperatura diminui e a água fica 

mais quente e puxa a temperatura da areia.” (Resposta aluno 10) 

Esses alunos deduziram que haveria uma transferência de calor entre areia e água. 

Possivelmente analisaram como se os dois materiais estivessem em um calorímetro e a 

substância quente passasse calor para a substância fria. O professor pode ajudá-los a ampliar 

suas visões, pois esses alunos provavelmente tiveram dificuldade em analisar o sistema como 

um todo, verificando que além de existir trocas de calor entre as duas substâncias, há trocas de 

calor entre o meio e estas. 

2) Os alunos que relacionam diferença de temperatura da água e areia a noite à 

rapidez de esfriamento da areia. 

“Não, o sereno ajuda a esfriar a areia não tendo o sol para esquentá-la.” 

(Resposta aluno 8) 

“Não, porque ao longo do dia o sol vai aquecer a água aos poucos até 

ficar quente e a areia fica mais fria rapidamente.” (Resposta aluno 7) 

“Não porque ao longo do dia o sol vai aquecendo a água ao poucos ate 

ficar quente e a areia fica mais fria rapidamente.” (Resposta aluno 5) 

Esses alunos refletiram sobre a rapidez da perda de calor, mas não souberam 

explicar porquê a perda de calor pode ser rápida ou lenta O professor entra nesse ponto 

questionando o fator responsável por isso. 

3)  Os alunos que não realizaram nenhuma análise. 

Esses alunos são os mesmos que não conseguiram fazer conjecturas a respeito da 

pergunta 1, sentiram dificuldades para responder e o professor necessita ajudá-los neste 

aspecto. 
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Expressando em valores numéricos temos: 

Grupo 1 – 6 respostas 

Grupo 2 – 4 respostas 

Grupo 3 – 45 respostas  

 

FIGURA 31 – Gráfico representando a porcentagem de alunos para os três grupos 

referente a pergunta 2 do questionário 1. 

 

As resposta a pergunta 3 (Por que usamos a água para cozinhar os alimentos?) 

podem ser divididas em 3 grupos: 

1) Os alunos que relacionam a necessidade de matéria liquidam para que os 

sólidos amoleçam. 

“Porque os alimentos sólidos queimam então a usamos um liquido que é 

a água para amolecê-los e cozinhar, sem água é incapaz de cozinhar.” (Resposta 

aluno 4) 
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“Porque a água penetra nos alimentos os amolecendo enquanto 

cozinham, porque são duros e não contem água.” (Resposta aluno 19) 

“Para amolecer os alimentos sólidos.” (Resposta aluno 20) 

As respostas acima foram as mais freqüentes Os alunos perceberam o 

entrosamento de líquidos e sólidos no momento do cozimento, mas não associaram o fato do 

uso da água como meio de transferência de calor do fogo para o alimento. 

2) Os que visualizam a transferência de calor da chama do fogão para a água e 

desta para o alimento. 

“Porque a água ferve com o calor e esse calor cozinha os alimentos.” 

(Resposta aluno 12) 

“Porque a água exposta ao calor ela se aquece podendo cozinhar 

qualquer alimento.” (Resposta aluno 32) 

“Porque o calor o fogo faz aumentar a temperatura da água para 

cozinhar os alimentos.” (Resposta aluno 25) 

Nessas respostas os alunos conseguiram visualizar a transferência de calor da 

chama do fogão para a água, percebendo que o calor é transferido uniformemente no liquido, 

o que facilita o cozimento do alimento sólido que está totalmente encoberto por este. Aqui 

também temos o componente importante do formato da panela, que são geralmente redondas, 

facilitando a uniformidade da distribuição do calor. 

3) Os alunos que não conseguiram chegar a uma conclusão. 

Por algum motivo alguns alunos sentiram dificuldades em analisar esta questão, 

talvez por ser uma atividade tão comum a ponto de ser tida como óbvia e não produz uma 

curiosidade a este respeito. Existem inúmeras situações como esta que passam despercebidas 

aos nossos olhos e raciocínio. 
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Em valores numéricos temos as respostas por grupo: 

Grupo 1 – 11 respostas 

Grupo 2 – 13 respostas 

Grupo 3 – 31 respostas 

 

FIGURA 32 - Gráfico representando a porcentagem de alunos para os três grupos 

referente a pergunta 3 do questionário 1. 

Percebemos que para este primeiro questionário uma falta de participação, 

desinteresse e até certa resistência a nova metodologia adotada, expressa nas respostas às três 

perguntas direcionadas aos alunos. A maior parte deles não chegaram a conclusão alguma, 

foram respostas evasivas ou negativas como um simples “sei lá” ou “não sei”. Essa parcela foi 

de 92% na pergunta 1, 82% na pergunta 2 e 56% na 3. Possivelmente os alunos se sentiram 

inibidos a apresentarem uma argumentação aos questionamentos porque não estavam 

acostumados a esse tipo de metodologia.  

O ensino de exatas tem-se apresentado desinteressante aos alunos por não serem 

apresentados de forma conectada a sua realidade. Citando Seniato e Cavassan (2008), que se 

baseiam na Teoria Piagetiana, a lógica e a abstração próprias da assimilação e da acomodação 

dos conceitos no pensamento formal são imprescindíveis à construção dos processos de 

objetividade característicos do pensamento científico. Imprescindíveis, porém não exclusivos. 
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Na Teoria Piagetiana, não é possível a elaboração do pensamento científico somente com as 

estruturas lógico-matemáticas do pensamento, ou tão somente através da experimentação, mas 

sim de sua integração. Excluir a lógica seria atribuir as propriedades ao objeto observado na 

experiência enquanto que, excluir a experiência, seria suprimir os dados passíveis de 

organização e sistematização. É, portanto, somente pela relação dos dois fatores que se torna 

possível a construção do pensamento científico. 

Após a atividade prática percebemos que o interesse e a participaram foram maior, 

vamos verificar isso no questionário 2, isso comprova que a segunda hipótese pode ser 

descartada e que estavam apenas inibidos. 

 

9.2. Questionário 2 

(FUVEST – SP) Uma dona de casa em uma cidade litorânea, para seguir a receita 

de um bolo, precisa de uma xícara de água a 50 0C. Infelizmente, embora a cozinha seja bem 

aparelhada, ela não possui um termômetro. Como pode a dona de casa resolver o problema? 

(Você pode propor qualquer procedimento correto, desde que não envolva termômetro.) 

Para a aplicação deste segundo questionário houve um intervalo de tempo de três 

semanas, onde foi apresentado o conteúdo teórico (Calorimetria), seguido de exercícios para 

fixação e uma atividade prática desenvolvida por eles Após se iniciaria um segundo capítulo 

de conteúdos e, anterior a ele, aplicamos o questionário 2. Os mesmo 55 alunos que 

responderam ao questionário 1 responderam ao questionário 2. As respostas foram divididas 

em 2 grupos. 

1) Os alunos que obteriam 50ºC deixando a água esquentar a metade do tempo 

que levaria para entrar em ebulição ou, após a ebulição, esperariam esfriar 

metade do tempo gasto para chegar a ebulição e os alunos que misturariam 

partes iguais de água fervente e água gelada ou gelo e esperariam entrar em 

equilíbrio térmico para assim terem água a 50ºC. 

“A água ferve a 100ºC, então é só anotar o tempo que ela atingiu para 

ferver e pegar outra vasilha colocar água e colocar para ferver utilizando a metade 

do tempo.” 



 73

“Quando a água está fervendo em 100ºC, você tira da panela e coloca 

para esfriar, quando estiver meio quente e meio fria está no 50ºC.” 

“Eu pegaria dois litros de água e um litro eu congelava depois que 

estivesse congelado eu pegava mais um litro e esquentava até estiver quente bem 

quente e ai misturava um litro de água congelado com um litro de água quente e 

usava o resultado da fusão do gelo.” 

“Misturando duas quantidades iguais de água fervendo (100ºC) e uma 

água feita da fusão do gelo.” 

Nas duas primeiras respostas os alunos visualizaram a variável “tempo” e nas 

seguintes a variável “quantidade”. Observou-se que para este segundo questionário os alunos 

se preocuparam em formular resultados com uma linguagem mais elaborada. Essa questão 

constitui uma situação tipicamente caseira que todos, sem perceberem, a praticam e 

provavelmente não interpretam como um fenômeno físico. As situações corriqueiras são os 

melhores laboratórios de física e que o professor, sutilmente, pode levar o aluno a explorar e 

fazer descobertas maravilhosas.  

2) Os alunos que usariam suas mãos como termômetro para verificarem a 

temperatura da água. 

“Resolveria esse problema fácil! Colocaria o dedo dentro da água e assim 

saberia se está muito quente ou se está fria. Na hora que a água começar a esquentar 

estaria no ponto certo, a 50ºC. Quando a água está fervendo chega a 100ºC, então, a água 

quase fervendo estaria a 50ºC.” 

“Eu colocaria a mão ou o dedo na água para saber se a água está no ponto 

suficiente de fazer a massa para o bolo. Por que a água não pode ser muito quente porque 

se não a massa cozinha, tem que ta média.”  

Utilizar as mãos para verificar a temperatura seria a forma mais prática, mas o 

aluno se esquece que corre o risco de sofrer uma queimadura, caso a água esteja muito quente. 

O professor, utilizando esses argumentos, deve levar o aluno a raciocinar uma maneira menos 

perigosa para obter água a 50ºC. 
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Percebemos neste questionário que todos os alunos conseguiram formular uma 

hipótese para sua resolução. O interesse foi maior, talvez, por ser uma atividade freqüente em 

todas as casas. A curiosidade do aluno é instigada e, quando o professor utiliza questões como 

esta o envolvimento dos alunos é muito maior.  

As respostas podem ser colocadas numericamente por grupo: 

Grupo 1 – 28 respostas 

Grupo 2 – 27 respostas 

 

FIGURA 33 - Gráfico representando a porcentagem de alunos para os dois 

grupos referente ao questionário 2.   

 

Intercalado com os questionários, de acordo com a Metodologia já apresentada 

anteriormente, forma realizadas também uma séries de experimentos práticos, descritos no 

Capítulo 8, com a apresentação na forma de seminários. Neste momento aos alunos se 

defrontaram com três situações muito importantes para a aprendizagem: 

a) a contextualização prática dos conteúdos teóricos estudados; 
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b) a organização de um ambiente escolar diferente do usual, onde os alunos são 

agentes participativos diretos da aprendizagem e o professor atuando como mediador; 

c) desenvolvimento da motivação pela aprendizagem e elaboração do pensamento 

científico.  

Os alunos foram divididos em grupos com três pessoas e receberam um roteiro 

com a idéia central da prática e o passo a passo da montagem do protótipo tiveram o prazo de 

uma semana para a montagem e análise do experimento. Na data marcada tinha que 

apresentar o trabalho e suas conclusões sobre ele. No final havia espaço para discussão e caso 

tivessem perguntas eles teriam que as responder. 

Esses seminários acrescentaram muito na aprendizagem dos estudantes. Ao final 

restavam algumas dúvidas a respeito da prática com o conteúdo físico presente nela. Nesse 

momento o professor entrava em cena respondendo as indagações e completando, assim o 

processo de ensino aprendizagem  

É notório o gradual desenvolvimento dos alunos do primeiro para o segundo 

questionário, pois não ocorreu respostas vagas. Todos se ocuparam em fazer uma análise do 

problema, discutiram entre si as possíveis soluções até que se dividiram em apenas dois 

grupos de opiniões. Percebemos com isso que no primeiro questionário eles estavam apenas 

inibidos e precisavam ser trabalhados e instigados para que participassem das atividades.  

As respostas dos alunos confirmam a teoria do cognitivo, dos subsunçores 

necessários para uma aprendizagem significativa. Nestes casos os alunos os tinham bem 

estruturados e prontos para a ancoragem de novas informações. Todos eles possuíam algum 

conhecimento dos assuntos tratados e os analisaram de uma forma bem estruturada. As linhas 

de pensamento da Teoria do Conhecimento (Piaget, Ausubel, Vykotsky), destacam que cada 

novo conhecimento provoca um desequilíbrio, levando-nos a uma reflexão do novo para uma 

reconstrução incluindo as situações já vivenciadas e as novas. O estímulo criativo e 

participativo é fundamental para a nova aprendizagem, tornado as aulas interessantes e 

estimulantes. 

Realizamos ainda uma atividade prática como introdução do capitulo de óptica, 

exercício que vimos no capitulo 8, onde os alunos se dirigiram para o pátio da escola, ali se 

colocaram em uma região ensolarada e mediram a sombra de seus corpos projetada pelo Sol. 
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Depois mediram a altura de seus cadernos e a sombra deste, também projetada pelo Sol. Em 

seguida realizaram um calculo utilizando regra de três simples para encontrarem o valor de 

suas alturas. A atividade prática de óptica para cálculo da altura os fez entender que a física 

existe para ajudá-los a compreender os fenômenos naturais e que ela está sempre ao nosso 

favor. Na realização dessa tarefa eles ficaram admirados quando informei que da forma como 

realizaram a atividade era possível calcular a altura de um prédio, de um muro, de uma árvore 

ou um poste. 

Além desta atividade introdutória, os alunos confeccionaram um protótipo da 

máquina fotográfica (a caixa preta) e um aparato para visualização da dispersão da luz. Em 

ambos os trabalhos eles perceberam o quanto a física está presente em nossas vidas e o quanto 

ela pode ser interessante. 
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10. Conclusão 

Após a implementação de alguns dos aparatos didáticos elaborados, percebemos 

que o processo de ensino e aprendizagem tornou-se mais fácil, eficiente e prazeroso. Isso se 

fez notório no contentamento dos alunos e na sua participação. Os alunos relataram que, com 

a visualização do fenômeno, diretamente relacionado a situações vivenciadas por eles no dia-

a-dia, foi mais fácil a assimilação e aprendizagem dos conceitos e físicos.  

As idéias aqui expostas têm sido testadas sistematicamente com sucesso. 

Infelizmente as maiorias das escolas não possuem laboratório experimental, mas é possível 

realizar as atividades em sala de aula com materiais baratos, simples e/ou recicláveis, que 

todos têm em casa.  

Os experimentos, sejam eles sofisticados ou simples (de baixo custo), despertam 

no aluno interesse pela disciplina, fazendo com que o educando sinta-se motivado, pois assim 

aprendem com significado, além de conhecer a física de uma maneira diferente da qual estão 

habituados no convívio escolar.  

Podemos observar que o professor possui um papel importantíssimo no processo 

de aprendizagem. Ele é responsável, na maioria das vezes, pelo desenvolvimento e 

desempenho do aluno. Despertar o interesse do aluno é muito importante no processo de 

ensino aprendizagem, tarefa, às vezes, difícil para alguns professores da disciplina de Física. 

Diante da carga horária das aulas de Física do atual sistema de ensino, a maioria dos 

professores sentem dificuldades em implementar novos métodos de ensino. O tempo de aula é 

pouco para o desenvolvimento das atividades extracurricular, como experimentos e análises 

de problemas do cotidiano, incluídos ao enorme currículo que ele tem que executar, é 

necessária determinação e força de vontade. 

Expandir o pensamento e raciocínio de uma pessoa consiste em um processo 

longo e gradual. O professor encontra resistência quando ele instiga os alunos visando esse 

processo pois, na maioria das vezes, estão habituados a se limitarem no processo de pensar. 

Por isso é necessário persistência por parte do professor. Neste trabalho o desenvolvimento e 

despertar dos alunos melhoraram à medida que se inseria os questionários intercalados pelas 

atividades práticas. Suas estruturas do pensamento hipotético-dedutivo ou lógico-matemático 
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já estavam bem estruturadas. Observamos isso nas respostas do segundo questionário 

respondidas por eles e nos seminários que apresentaram. 
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