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EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES - PROJETO PIBID

LUIZ ADOLFO DE MELLO

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo: Este artigo trata de uma experiência com alunos do Ensino Médio, utilizando o laboratório e a sala de aula como espaço de investigação. A
abordagem envolveu a interação entre bolsistas e os educandos no ensino do conteúdo de dilatação térmica e capacidade térmica. Nestas sequencias
didáticas usamos exemplos tirados da vida comum como temas motivadores (CTSA) para as atividades experimentais. A metodologia permitiu perceber
que com o uso de experimentação junto com exemplos tirados da ciência e tecnologia poderíamos transcender o ensino formal. Nestas aulas pudemos
verificar que a experimentação junto com a CTSA pode tornar a aprendizagem significativa e que os cursos de pedagogia necessitam de mais enfoque
em metodologias de ensino que priorizem atividades experimentais.

Abstract: This article deals with an experience with high school students, using the laboratory and the classroom as a research space. The approach
involved the interaction between scholarship and students in teaching the content of thermal expansion and thermal capacity. In these didactic sequences
we use examples drawn from ordinary life as motivational themes (STSE) for experimental activities. The methodology allowed us to realize that by using
experimentation together with examples taken from science and technology we could transcend formal education. In these classes we could verify that the
experimentation together with the STSE can make learning meaningful and that the pedagogy courses need more focus on teaching methodologies that
prioritize experimental activities.

Resumen: Este artículo trata de una experiencia con alumnos de Enseñanza Media, utilizando el laboratorio y el aula como espacio de investigación. El
abordaje involucró la interacción entre becarios y los educandos en la enseñanza del contenido de dilatación térmica y capacidad térmica. En estas
secuencias didácticas utilizamos ejemplos sacados de la vida común como temas motivadores (CTSA) para las actividades experimentales. La
metodología permitió percibir que con el uso de experimentación junto con ejemplos sacados de la ciencia y tecnología podríamos trascender la
enseñanza formal. En estas clases pudimos verificar que la experimentación junto con la CTSA puede hacer el aprendizaje significativo y que los cursos
de pedagogía necesitan más enfoque en metodologías de enseñanza que prioricen actividades experimentales.

INTRODUÇÃO

Muitas críticas ao ensino tradicional referem-se à ação passiva do aprendiz que frequentemente é tratado como mero ouvinte das informações que o
professor expõe. Paulo Freire denomina este modo de educar de educação bancária.

A educação “bancária” pressupõe uma relação vertical entre o educador e educando. O educador é o sujeito que detêm o
conhecimento, pensa e prescreve, enquanto o educando é o objeto que recebe o conhecimento é pensado e segue a
prescrição. O educador “bancário” faz "depósitos" nos educandos e estes passivamente as recebe. Tal concepção de
educação tem como propósito, intencional ou não, a formação de indivíduos acomodados, não questionadores e que se
submetem à estrutura de poder vigente (Freire, 1971).

Tais informações, quase sempre, não se relacionam aos conhecimentos prévios que os estudantes construíram ao longo de sua vida. E quando não há
relação entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele está aprendendo, a aprendizagem não é significativa (Moreira, 2012). As informações transmitidas
em sala de aula são teorias que levaram anos e até mesmo séculos para serem formalizadas no modo no qual estão transcritas em livros textos. Em
particular, a teoria da conservação da energia, do efeito Joule e da capacidade térmica tiveram um longo tempo de amadurecimento até ser escrita na
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forma como a conhecemos atualmente (Passos, 2009).

Do ponto de vista da explicação dos conceitos termodinâmicos através do conceito de energia e sua conservação temos um claro divisor de águas.
Temos o período que antecede a primeira metade do século dezenove onde as explicações para os fenômenos termodinâmicos se davam através do
uso do conceito de calórico. Isto é, geralmente se utiliza a concepção substancialista de calor ao se abordar o conteúdo da calorimetria. Recorrendo à
história da termodinâmica, verifica-se que essa concepção aparece na teoria do calor-substância elaborada por Wolff no início do século XVIII,
recebendo a denominação de calórico. Ela impregnaria toda matéria e era indetectável quando o corpo estivesse em equilíbrio térmico. Sua detecção só
seria possível através de sua permutação com outro corpo quando o equilíbrio térmico fosse rompido (Astolfi & Develay 1991).

O princípio de conservação da energia que domina a física moderna foi estabelecido por volta da metade do século XIX (Bruhat, 1968; Bejan, 1988;
Kuhn, 1996). Bem antes disso, era comum que inventores tentassem registrar patentes de máquinas que pretendiam produzir trabalho do nada, o
chamado moto perpétuo, conforme registram Kuhn (1996) e Hogben (1952). Sabemos que Sadie Carnot descreveu seu trabalho sobre máquinas
térmicas usando o conceito de fluido calórico. Só através dos experimentos com brocas e canhões é que James Prescott Joule chegou ao conceito
abstrato de que calor era uma forma de energia.

No ensino da termodinâmica podemos escolher usar uma abordagem mais fenomenológica ou uma mais conceitual usando o conhecimento de que a
matéria é constituída de átomos e moléculas. A primeira abordagem tem a vantagem de que necessita de menos conhecimentos prévios para ser
lecionada, enquanto a segunda precisa que os alunos tenham uma ideia bem clara de como usamos o conceito de átomos como esferas perfeitas para
descrever a energia interna de um sistema.

Por outro lado, é sabido (Borges, 2002) que a maioria dos estudantes confundem os conceitos de calor com o de temperatura. Em geral eles acham que
a temperatura é uma medida direta da quantidade de calor de um corpo ou que sejam sinônimos. Assim, muitos autores acham extremamente
importante trabalharmos de uma forma mais conceitual e experimental este tema. Seguindo esta linha de raciocínio propusemos duas atividades
experimentais para trabalharmos em sala de aula e que serão descritas mais abaixo.

EXPERIMENTAÇÃO E O ENSINO DE CIÊNCIAS

O ato de experimentar no ensino de Física é de fundamental importância no processo ensino-aprendizagem e tem sido enfatizado por muitos autores
(Araujo, 2003). Esta ênfase por um ensino experimental adicionam-se importantes contribuições da teoria da aprendizagem em busca da contribuição do
conhecimento. Assim, temos vários exemplos de projetos e propostas para um ensino experimental realizável em qualquer escola. Dentre estes temos o
PROFIS (2016), Ciência a Mão (2016), projeto Rived (2016), etc.

Contudo, o ensino experimental não tem cumprido com esse importante papel no ensino de ciências. Como enfatizado por Borges (2002), “curiosamente,
várias das escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios que, no entanto, por várias razões, nunca são utilizados, dentre às quais cabe
mencionar o fato de não existirem atividades já preparadas para o uso do professor; falta de recursos para compra de componentes e materiais de
reposição; falta de tempo do professor para planejar a realização de atividades como parte do seu programa de ensino; laboratório fechado e sem
manutenção. São basicamente as mesmas razões pelas quais os professores raramente utilizam os computadores colocados nas escolas.”

Mas mesmo assim, Conforme Zanon e Silva (2000), as atividades práticas podem assumir papel fundamental na promoção de aprendizagens
significativas em ciências e, por isso, consideramos importante valorizar propostas alternativas de ensino que demonstrem potencialidade da
experimentação através de inter-relações entre os saberes teóricos e práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar.

Pela sua característica experimental, as ciências naturais podem investigar os fenômenos através de observações minuciosas, criar modelos teóricos
que expliquem tais fenômenos e validá-los nos laboratórios e nas pesquisas de campo.[13] (ppt). Para Zwirtes (2001:39-40) “O conhecimento científico
do que depende da experiência apoia-se sempre na construção de modelos abstratos do experimento, explorando, através do formalismo matemático, as
relações entre as propriedades empíricas diretamente observáveis.”

Segundo Araujo e Abid (2003), “A experimentação, tem papel fundamental no processo de construção conceitual, visto que,
muitas vezes é necessário “desconstruir” conceitos desenvolvidos pelo senso comum, de modo que, é imprescindível que o
educando visualize a situação, observe e analise os resultados para perceber e mudar o seu pensamento, não apenas acatar
o que o professor diz. Neste aspecto é imprescindível o estudo de um conceito inicie com atividade experimental, visto que,
caso contrário, o aluno já saberá qual deverá ser o resultado do experimento e não se preocupará em realizá-lo com atenção.”

Assim, essas atividades experimentais não devem ser pautadas nas aulas experimentais do tipo “receita de bolo”, em que os aprendizes recebem um
roteiro para seguir e devem obter os resultados que o professor espera tampouco apetecer que o conhecimento seja construído pela mera observação.
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Já outros autores (Guimarães, 2009) afirmam que fazer ciência no campo científico não é ateórico. Ao ensinar ciência no âmbito escolar deve-se também
levar em consideração que toda observação não é feita num vazio conceitual, mas a partir de um corpo teórico que orienta a observação. Logo, é
necessário nortear o que os estudantes observarão.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E CONCEPÇÕES PRÉVIAS

A teoria da aprendizagem significativa é uma abordagem cognitivista da construção do conhecimento. Segundo David Ausubel (apud Moreira, 2006), “é
um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura
cognitiva do individuo” (p. 14). A ideia parece muito simples. Se a pretensão do educador é ensinar significativamente, basta que este avalie o que o
aluno já sabe e então ensine de acordo com esses conhecimentos. Portanto, o fator isolado mais importante, segundo Ausubel (apud Moreira, 2006), que
influencia na aprendizagem significativa, é aquilo que o aluno já sabe.

Nesse processo, a nova informação interage com uma estrutura de conhecimentos específicos, ao qual Ausubel chama de “conceito subsunçor”,
estabelecendo ligações ou “pontes cognitivas” entre o que ele sabe e o que ele está aprendendo. Por isso, pode-se dizer que a aprendizagem
significativa ocorre quando uma nova informação ancora-se a conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Vale ressaltar que
não se trata de uma mera união, mas um processo de assimilação em que a nova informação modifica os conceitos subsunçores, transformando-os em
conceitos mais gerais e abrangentes.

Assim, na grande maioria dos trabalhos que envolvem aprendizagem significativa a linha mestra é a de se gerar questões problemas a serem aplicadas
aos instruendos, a partir das quais será feito um levantamento dos conceitos prévios que os alunos têm a respeito do assunto a ser abordado.

Por outro lado, como dissemos na introdução, no ensino dos conceitos da termodinâmica nos deparamos com o fato de que o conceito abstrato de
energia não está, na grande maioria dos estudantes, sedimentado em sua estrutura cognitiva. Por outro lado se pedirmos para eles descreverem como
se processa o equilíbrio térmico entre dois corpos estes iram usar um modelo muito parecido com o do fluido calórico.

Assim, surge a questão de como produzir uma aprendizagem significativa neste campo da ciência

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E A EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Em geral o currículo de ciências do ensino fundamental começa com o ensino de temas predominantemente da área de conhecimento das ciências
biológicas e somente no nono ano é que são abordados temas de química e física. O tema energia e o de calorimetria são em geral abordados no 8º ano
desse ciclo onde os alunos estão com idades entre 12 e 13 anos. Nessa fase os estudantes possuem pouca ou quase nenhuma capacidade de
raciocínio abstrato. Além do mais, devido a pouca idade, poucos terão tido contato com atividades que envolvam trocas de calor como, por exemplo, nos
processos de cozinhar.

Assim, aulas meramente expositivas seriam aulas do tipo “bancárias” e aprendizagem seria, segundo Moreira (2005), mecânica ou automática em que a
nova informação é aprendida sem que haja interação com informações existentes na estrutura cognitiva do sujeito. A informação é armazenada de forma
literal e arbitrária, contribuindo pouco ou nada para a elaboração e diferenciação daquilo que ele sabe.

Assim, uma ou mais aulas sobre o tema calorimetria seria imprescindível para a introdução, familiarização, a verificação e comprovação de leis e teorias
científicas. Seriam importantes na facilitação, aprendizagem e compreensão de conceitos e no ensino de certas habilidades práticas que só podem ser
adquiridas dentro do ambiente escolar.

Educação em ciências não significa trabalhar a ciência que só existe no livro e na escola. Ao utilizar a experimentação para se introduzir previamente os
conteúdos curriculares, propiciam-se condições para a vivência do educando nos temas a serem estudados, e que serão trabalhados de forma
contextualizada pelo educador.

A atividade experimental “Dilatação Térmica”

Dentro do projeto PIBID do Campus São Cristovão da UFS, no período de 2012 a 2016 trabalhamos com três experimentos de calorimetria em uma
escola estadual, a saber: grandezas termométricas, calorímetro e o de dilatação térmica. Todas elas foram aplicadas antes das aulas sobre o referido
tema.
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Após alguns anos de projeto e de ministrar a disciplina de Instrumentação para o ensino de Física constatou-se que poucos estudantes do ensino básico
como superior tinham retido a informação ou conceito de grandeza térmica e energia calorífica. Constatou-se, como salientado por diversos autores, que
devido à capacidade de se gerar exercícios, se da ênfase quase que exclusivamente a escala termométrica e muito pouco à grandeza térmica, quando
se aborda o tópico termometria no ensino médio. Mas, o que é importante ou o que se pesquisa em Física são novos materiais que possuam
propriedades termodinâmicas que possam ser utilizados de forma mais eficiente na construção de dispositivos ou instrumentos de medida.

Assim, sentimos a necessidade de se criar uma atividade experimental em que apresentássemos aos estudantes alguns experimentos em que a atenção
dos estudantes estivesse focada nas grandezas termométricas e não em escalas termométricas. Em conformidade com este propósito elaboramos uma
sequência didática em que trabalhávamos o conceito de dilatação térmica. A parte experimental consiste em um aparato composto por uma barra de
secção transversal retangular metálica de 1 metro de comprimento (barra de portão de ferro) apoiada sobre um suporte de madeira que de um lado a
barra era emparedada (não podendo se movimentar) e do outro lado ela toca em um suporte móvel que continha uma mira laser[i]. O apontador ou mira
laser projetava a dilatação térmica na parede (de Mello, 2015). Optamos por usar multímetros com escala termométrica como termômetros. Medíamos a
dilatação térmica tanto no aquecimento como no resfriamento. Isto é, confrontávamos os resultados. Isto é, que utilizavam o princípio do termopar. Aí os
questionavam como um medidor de tensão poderia ser usado para se medir temperatura. Esta atividade é opcional, somente sendo aplicada quando há
algum tempo disponível no período letivo dos alunos. Muitas vezes essa atividade é solicitada por parte do professor supervisor como feira de ciência ou
trabalho extraclasse.

As Experiências de Calorimetria dentro do projeto PIBID da UFS

Colocamos no apêndice o modelo de relatório sobre calorímetro, e se pode ver lá que estes foram idealizados no espírito dos projetos de ensino PROFIS
(2016), PONTOCIENCIA (2016) e etc. Em particular o experimento do calorímetro não diferia muito do usado por nós no curso regular da Universidade, a
menos do detalhe que não abordávamos o tratamento de propagação dos erros das medidas (experimentais), ficando a atividade centrada somente na
análise qualitativa do mesmo. Ver apêndice.

O aparato experimental consistia de duas canecas de leite de 500ml, um copo com escala volumétrica, um ebulidor e um multímetro com escala
termométrica. No começo do projeto usávamos um recipiente de isopor (isolante térmico) para acondicionar a caneca que continha água quente. Mas, as
medidas de temperatura em tempo real realisadas com o termopar tornaram esse aparato dispensável.

Pegávamos duas garrafas pet de 500 ml com água à temperatura ambiente e despejávamos o conteúdo de uma delas em uma caneca metálica e
anotávamos sua temperatura. Aquecíamos esta água até aproximadamente 800C e a misturávamos com a água à temperatura ambiente. Medíamos a
temperatura final e fazíamos o balanço energético (Q = m.c.T). Em vez de calcularmos a energia calorífica da água misturada mais a do calorímetro,
fazíamos primeiro o balanço energético da água quente com a da misturada e indagávamos o que tinha ocorrido com a diferença de energia. O ponto
forte do experimento é que, como utilizávamos um termopar, tínhamos a medida instantânea e local da temperatura da água. Assim, em vez de
mandarmos homogeneizar a água, fazíamos observar que cada ponto da água estava a uma temperatura diferente e concluir a necessidade de
misturá-la.

Devido à limitação de tempo e de termos que trabalhar em sala de aula, tivemos que trabalhar com o experimento já previamente montado e elaborado,
o que limitou a interação dos estudantes com estes. Este fato era compensado pelo fato de atuarmos com quatro bolsistas em cada intervenção na
escola e pelo questionário do relatório na qual, através de questões do tipo: “Dois corpos a temperaturas diferentes trocam energia ou a temperatura
quando colocados em contato Com o passar do tempo algo se torna o mesmo em ambos os corpos, o que”, pudemos trabalhar os conhecimentos
prévios dos estudantes e discutir empiricamente os conceitos da termometria.

Em particular no experimento de calorimetria instruíamos aos bolsistas a não avisarem os estudantes a ficar mexendo o ebulidor. Isto é,
homogeneizando a água. Em vez disso, instruíamos a eles usarem esse intervalo de tempo para discutir um pouco de ciências com ele. Nesse momento
eles perguntavam aos estudantes, monitorado por medidas em tempo real com o termopar, qual a razão da água estar à temperatura diferentes em
diferentes regiões Porque havia um fluxo de água dentro caneca Porque havia bolhas de ar junto à haste do ebulidor E assim íamos tentando resgatar a
curiosidade científica dos estudantes. Mais detalhes do projeto ver Mello (2015).

O uso das CTS no projeto

O objetivo principal das atividades é de fazer com que os bolsistas e alunos do ensino médio comecem a pensar como interagimos com a matéria e
tiramos informações dela. Começamos abordando o tema grandezas termométrica e como podemos usá-las para construirmos termômetros. Assim,
apresentamos a eles o termômetro a mercúrio, o digital e um multímetro termopar. Questionamos como eles funcionam e como é possível que eles
possuam uma mesma escala termométrica. Depois, realizamos um experimento de dilatação volumétrica e um de dilatação linear e os questionamos

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/experimentacao_no_ensino_de_ciencias_e_a_formacao_de_professores_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.4-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



como poderíamos transformá-los em termômetro. Finalmente, abordamos como estes dispositivos são usados em metalurgia, conforto térmico, controle
de processos e assim por diante. Abordamos o papel do cientista no desenvolvimento e projeto de novos materiais e dispositivos de medidas, e seu
papel no desenvolvimento econômico.

Como atuamos com quatro bolsistas em cada intervenção na escola e através de questões do tipo: “Prédios e pontes sofrem dilatação Linear Como elas
são tratadas ou corrigidas” pudemos trabalhar os conhecimentos prévios dos estudantes e discutir empiricamente os conceitos da termometria. Mais
detalhes do projeto ver de Mello (2013).

No caso do experimento da dilatação térmica discutíamos o uso das juntas de dilatação em pontes e em prédios muito grandes. Perguntávamos se as
portas dos carros poderiam ficar muito próximas da carcaça deste, e etc.

No caso do experimento de Dilatação Térmica, devido à sua simplicidade e de seu caráter de demonstração, é de suma importância a ênfase em CTS na
introdução da atividade. Inicia-se a aula ensinando a diferença entre termômetro analógico e digital. Em seguida questiona-se sobre o funcionamento de
um termômetro digital. A partir da explicação de que os termômetros digitais medem a temperatura indiretamente, que na verdade eles medem a
diferença de tensão em um dispositivo semicondutor quando sofre uma variação de temperatura.

Após essa discussão se abordava o tema grandezas termométricas e suas diversas aplicações. Relata-se a eles que o que se pesquisa em Física e em
engenharia dos materiais são os novos materiais que possuam propriedades termodinâmicas e que possam ser utilizados de forma mais eficiente na
construção de dispositivos ou instrumentos de medida.

Através do manuseio de um multímetro na função termopar os estudantes puderam interagir e se questionar sobre as funções específicas de certos
instrumentos de medidas. Por exemplo, perceberam na prática que um termômetro digital nada mais é que um medidor de tensão. Assim, neste
experimento ressaltamos a importância das grandezas termométricas em detrimento a da escala termométrica.

Completa-se a motivação da aula perguntando a eles como se faz medir a temperatura de uma estrela. Em particular questionamos se a NASA enviou
um satélite até o Sol com um termômetro para se medir sua temperatura. Indaga-se como se faz para medir a temperatura de um alto forno em uma
siderúrgica, e assim por diante.

No caso particular do experimento do calorímetro usamos um experimento que simulava uma câmera de explosão de um motor de automóvel, como
forma de ilustrarmos as aplicações do uso do conhecimento sobre trocas de calor e determinação da capacidade térmica de um calorímetro.

Este era feito a partir de uma lata de Nescau de 500ml em que fizemos um furo pequeno em sua tampa e em sua lateral inferior. Introduzíamos uma
pequena quantidade de álcool no seu interior e colocávamos uma tampa plástica de garrafa d’água sobre o orifício da tampa da lata. Com um fósforo ou
isqueiro gerávamos uma ignição (explosão) no interior da lata. Este fazia a tampa ser lançada ao ar, criando um efeito pirotécnico interessante.

A partir do fato de que a lata esquentava com a explosão, discutíamos a razão da existência do radiador nos automóveis, o efeito estufa, e o problema do
rendimento do motor dos automóveis.

Resultados e Conclusões

No experimento dilatação térmica trabalhamos com a propriedade macroscópica que todo sólido sofre uma variação nas suas dimensões quando sujeito
à variação de temperatura. Nesta atividade os estudantes puderam aprender o significado físico de palavras como: dilatação, contração, agitação
térmica, grandezas termométricas, etc. Aprenderam conceitos físicos tais como: energia calorífica, calor e equilíbrio térmico.

Através do manuseio de um multímetro na função termopar os estudantes puderam interagir e se questionar sobre as funções específicas de certos
instrumentos de medidas. Por exemplo, perceberam na prática que um termômetro digital nada mais é que um medidor de tensão. Assim, neste
experimento ressaltamos a importância das grandezas termométricas em detrimento da escala termométrica. É interessante observar que eles ficavam
disputando quem iria manusear o multímetro. O que demonstra o papel do fator tecnológico no estímulo a aprendizagem.

Através das respostas ao questionário constatamos muitas coisas interessantes ou necessidades por parte dos cursos de licenciaturas, mas que de
alguma forma já tinham sido relatadas algures. A mais importante delas é que tanto os nossos bolsistas como os alunos das escolas participantes se
sentiam mais a vontade respondendo as questões que envolviam leis físicas ou álgebras matemáticas do que as de cunho qualitativo e que
demandavam observação científica. O que achamos que é devido à formação inicial destes. Por exemplo, vejamos o que Augusto e Amaral (2015) diz a
respeito:

Paradoxalmente, os cursos de formação de professoras para as séries iniciais do Ensino Fundamental destinam poucas horas
para Ciências, produzindo uma formação insuficiente nessa disciplina (FREIRE, 2000; SILVA, 1998). Até meados da década
passada, um significativo contingente de professoras que atuam nessa etapa da escolarização tinha apenas formação de
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nível Médio, isto é, cursou o Magistério como habilitação para lecionar. Embora esses cursos não tivessem um currículo
padronizado, geralmente, davam pouca ênfase às disciplinas científicas, e, quando o faziam, abordavam apenas suas
metodologias de ensino. Portanto, a formação dessas professoras em conteúdos de Ciências era proveniente, em sua grande
maioria, dos conhecimentos que haviam adquirido quando cursaram o Ensino Fundamental (DUCATTI-SILVA, 2005; FREIRE,
2000).

Vejamos isto em detalhes. Por exemplo, tivemos 100 por cento de compreensão de como se respondiam as questões 2.4 e 2.5 abaixo:

1. Você consegue estimar qual a máxima dilatação da barra
2. 5 Usando a equação da dilatação linear abaixo seria possível determinar o coeficiente de dilatação linear do aço Qual é seu valor aproximado

DL/L = a DT Ou L = L0 (1 - a (T - T0))

onde a é o coeficiente de dilatação linear.

Note-se que para se responder a questão 2.4 os alunos tinham que entender que havia uma relação de semelhança entre as dimensões do triângulo
formado pela alavanca que apoiava a mira (nível) laser e o tanto que a barra dilatava com o triângulo formado pela distância do nível laser à parede a o
deslocamento vertical do ponto de luz laser nesta.[ii] O que eles respondiam sob a orientação dos bolsistas. Mas, os estudantes tiveram muita dificuldade
em responder as questões abaixo, mesmo com o auxilio dos bolsistas:

1. Por que o ponto de luz na parede se move O ponto luminoso se move para cima ou para baixo quando o metal está sendo aquecido E quando
está sendo resfriado

2. Por que no resfriamento o ponto é mais lento em seu movimento no anteparo (parede)
3. Como o deslocamento do ponto de LASER no anteparo deve se relacionar com o deslocamento realizado pela extremidade da barra de metal

Deste modo observamos uma grande dificuldade em verbalização por parte tanto dos estudantes como dos bolsistas. Devido a esta dificuldade tivemos
que adicionar perguntas extras, abaixo, com o intuito de orientá-los em suas observações. Mesmo com estas perguntas tanto os bolsistas como os
estudantes continuavam com muita dificuldade em entender o que seria uma chama (fogo) e seu papel na transmissão ou fornecimento de energia.
Note-se que em mais de 300 relatórios não nenhum aluno respondeu o que seria a chama da vela e sua relação com a energia calorífica.

PERGUNTAS EXTRAS

1. - Qual é a diferença entre temperatura e energia calorífica
2. - O que é uma chama (da vela)
3. - De que forma a chama das velas aquecem a barra de metal
4. - Por que quando apagamos as velas a barra se contrai

2.8 - Você conseguiria visualizar a olho nu a dilatação da barra Explique.

Note-se que a questão 2.8 era o ponto forte da sequencia didática. Eles achavam muito interessante o fato de estarmos usando a projeção de uma luz
laser na parede para se medir a dilatação térmica. Talvez por este fato eles acabavam observando o quão pequena e quão difícil seria a medição direta
da dilatação térmica. Mas, eles não conseguem associar a ideia de que a chama seja um fornecedor de energia (térmica). Constatamos aqui o quão
difícil é a apropriação do conhecimento do papel da energia em nossas vidas e o quanto este conceito é abstrato.

Na sequencia didática sobre calorimetria se trabalha com conceitos de energia calorífica, calor e equilíbrio térmico. Aqui reforçamos a distinção entre os
conceitos de temperatura e energia calorífica. Se observarmos as questões abaixo (encontradas no relatório do projeto) podemos observar que o
enfoque principal da nossa proposta metodológica é o de se transmitir através da observação e o dialogo dos estudantes com os bolsistas e com a
atividade experimental os conceitos físicos envolvidos na atividade experimental.

1. Dois corpos a temperaturas diferentes trocam energia ou a temperatura quando colocados em contato Com o passar do tempo algo se torna o
mesmo em ambos os corpos, o que

2. Podemos afirmar que a energia térmica total de um sistema termicamente isolado permanece constante
3. O que acontece com a água aquecida depois de colocada em um recipiente com água em temperatura ambiente
4. O que acontece com o termopar quanto mudamos sua posição dentro da caneca de metal no processo de aquecimento da água Justifique sua

resposta
5. “Se vários corpos no interior de um recipiente termicamente isolado trocam calor, os de maior temperatura cedem calor aos de menor

temperatura, até que se estabeleça o equilíbrio térmico.” Esta afirmação está correta Por quê
6. Como podemos encontrar a capacidade térmica do calorímetro
7.
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Por que a temperatura da mistura da água no experimento não é a média das temperaturas ambiente e 80 oC
As respostas ao questionário desta sequencia didática reforça a nossa observação anterior de que tanto os estudantes como os bolsistas se sentem
muito mais a vontade em responder questões do tipo problema (semelhantes as do livro didático) do que responder questões conceituais. Só após um
longo debate entre eles e os bolsitas é que a opinião geral converge para o fato de que o conceito geral de energia calorífica é a chave para a
compreensão do fenômeno estudado. Em particular para se responder as questões 1.1.1 e 1.1.2. A certa facilidade em responder a questão 1.1.4 reflete
o fato deles estarem usando um dispositivo eletrônico o instigavam a observarem com mais atenção o experimento.

Colocamos a questão 1.1.7 para que eles refletissem um pouco mais sobre a solução da questão (problema) 1.1.6. Só quando usávamos exemplos
tirados da vida comum é que em geral eles compreendiam o papel do calorímetro no experimento.

Apesar da grande reclamação do curso de Física e o de ciências o fato deste ser muito matematizado, eles se sentem muito mais confortáveis lidando
com estes tipos de questões (problemas). Novamente observamos como é difícil para eles compreender o conceito de energia calorífica. Como este
conceito é abstrato e para o seu perfeito entendimento demanda uma metodologia de ensino apropriada.

Observamos que tanto os nossos bolsistas como os estudantes das escolas participantes do projeto são treinados naquilo que denominamos ora como o
ensino tradicional ou ensino propedêutico. Que como se afirma na literatura este fato é decorrente de uma má preparação ou formação dos nossos
professores de ciências e de pedagogia em geral para ensinarem ciências nas escolas. Como exemplo temos as constatações na dissertação de Rocha (
2013)

Muitas pesquisas apontam as dificuldades de professores para ensinar Ciências nos anos iniciais do ensino fundamental,
devido à falta de domínio dos conteúdos específicos e dos fundamentos teóricos, metodológicos e práticos relativos a essa
disciplina. Nos cursos de Pedagogia do país, em geral, cerca de 2% da carga horária total tem sido dedicada à formação
específica para o Ensino de Ciências.

Ou como observado na tese de Ducatti-Silva (2005)

Tanto nos questionários quanto nas entrevistas com os graduandos, foi apontada a existência da dificuldade em ministrar as
aulas de Ciências e a vinculação dessa dificuldade à formação não só de professores, mas também à formação básica deles,
devido à falta de contato com a realidade de Ciências. Os professores em formação que têm consciência da importância da
disciplina buscam, pesquisam e pedem ajuda de outros profissionais.

As disciplinas específicas, por terem curta duração, não garantem formação completa do ensino em questão; é preciso uma
formação básica dos assuntos e, por isso, há necessidade da formação para a pesquisa estabelecendo a integração de
outras áreas, como o caso da Prática de Ensino, que precisa ser articulada o mais urgente possível à disciplina de
Metodologia Para o Ensino de Ciências. De acordo com as declarações das Instituições isso ocorre, porém, com as
entrevistas dos professores e alunos em formação, é uma prática que não acontece por falta de articulação entre os próprios
professores universitários.

Através de entrevistas com o professor destas turmas foi possível constatar que houve uma melhora significativa no empenho e aplicação dos
estudantes no estudo de ciências. Após a aplicação destas aulas em uma turma a outra já ficava aguardando pelas nossas aulas.

Por outro lado, os nossos bolsistas começaram a ficar, também, entusiasmados com o projeto. Começaram a perceber a viabilidade de se introduzir
experimentos dentro de suas aulas, que é o objetivo central do projeto.
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APENDICE

CAPACIDADE TÉRMICA

1. Calorímetro: Troca de calor
1. Você verá neste experimento:

• Conceito de equilíbrio térmico;
• Um exemplo do princípio geral das trocas de calor;
• Unidade de quantidade de calor;
• Capacidade calorífica e capacidade térmica.

1. Material utilizado:

• 600 ml de água a temperatura ambiente;
• Termopar;
• Lata de alumínio
• Caneca de metal
• Aquecedor elétrico.
• Caixa de isopor.

1. Como realizar o experimento

Passo1: Coloque a lata de alumínio dentro da caixa de isopor, logo em seguida adicione 300 ml de água em temperatura ambiente e meça sua
temperatura (= ) e a massa da água ( ).

Passo 2: Com o aquecedor elétrico aqueça 300ml de água (mágua) até a temperatura de 80°C, (T2i). Com o termopar verifique o valor da temperatura
da água em cada região (volume) desta.

ATENÇÃO: SOMENTE LIGUE O AQUECEDOR À TOMADA QUANDO ESTIVER MERGULHADO EM ÁGUA.

Passo 3: Adicione rapidamente a água aquecida à água dentro do calorímetro. Agite a água até a temperatura permanecer constante, isto é, até atingir o
equilíbrio térmico. Anote o valor da temperatura final .

1. Para você!
1. Dois corpos a temperaturas diferentes trocam energia ou a temperatura quando colocados em contato Com o passar do tempo algo se

torna o mesmo em ambos os corpos, o que
•

1. Podemos afirmar que a energia térmica total de um sistema termicamente isolado permanece constante
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. O que acontece com a água aquecida depois de colocada em um recipiente com água em temperatura ambiente
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3.

1. O que acontece com o termopar quanto mudamos sua posição dentro da caneca de metal no processo de aquecimento da água Justifique sua
resposta

2. 1. “Se vários corpos no interior de um recipiente termicamente isolado trocam calor, os de maior temperatura cedem calor aos de menor
temperatura, até que se estabeleça o equilíbrio térmico.” Esta afirmação está correta Por quê

•
3. Como podemos encontrar a capacidade térmica do calorímetro

•
4. Por que a temperatura da mistura da água no experimento não é a média das temperaturas ambiente e 80 oC

•

Tabelas para colocar os valores das medidas obtidas no experimento:

Medida
1

[i] Detalhes ver em https://osf.io/ua8y2/ ou http://fisica-pibid.webs.com/
[ii] Detalhes ver em https://osf.io/ua8y2/ ou http://fisica-pibid.webs.com/
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