
 
 
 
 

 
 

PRODUTO FINAL – PRD 2016 
 
 
 
 
 

Emanuelle São Leão de Lima 
 
 
 
 
 
 

A INSERÇÃO DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) COMO PROMOÇÃO PARA MUDANÇA CONCEITUAL NO 

ESTUDO DA ENERGIA MECÂNICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro 
Maio/2017 

 
 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 

CULTURA - PROPGPEC 



 
 

  

Emanuelle São Leão de Lima 
 
 
 
 
 
 

A INSERÇÃO DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) COMO PROMOÇÃO PARA MUDANÇA CONCEITUAL NO 

ESTUDO DA ENERGIA MECÂNICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadora: Márcia Rodrigues Pereira 
 
Orientador/Supervisor: Eduardo Folco Capossoli 
 
Campus de atuação no Colégio Pedro II: São Cristóvão III 
 
Área/Disciplina: Área II/Física 
 
Instituição de Origem: Colégio Estadual Cyro Monteiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Maio/2017 

 

Produto final apresentado ao Programa de 
Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura do Colégio Pedro II, como requisito 
parcial para obtenção do título de 
Especialista em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Física. 



 

 

 

 

 

 

COLÉGIO PEDRO II  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 BIBLIOTECA PROFESSORA SILVIA BECHER 

 

CATALOGAÇÃO NA FONTE 

 

 

L732  Lima, Emanuelle São Leão de 

    A inserção de atividade experimental na educação de jovens e adultos 

(EJA) como promoção para mudança conceitual no estudo da energia 
mecânica / Emanuelle São Leão de Lima. – Rio de Janeiro, 2017. 

               47 f. 

                    
   Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica 

na Disciplina Física) – Colégio Pedro II. Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.  Programa de Residência 
Docente. 

  Orientador: Eduardo Folco Capossoli. 

                                        

1. Física – Estudo e ensino. 2. Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). 3. Força (Mecânica). I. Capossoli, Eduardo Folco. II. Colégio 

Pedro II. III. Título. 

 
                                                                                                          CDD: 530 

 
Ficha catalográfica elaborada pelo Bibliotecário Andre Dantas – CRB7 5026 

 

  



 

Emanuelle São Leão de Lima 
 
 
 
 
 

A INSERÇÃO DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) COMO PROMOÇÃO PARA MUDANÇA CONCEITUAL NO 

ESTUDO DA ENERGIA MECÂNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 
 
 
 

 

Prof. Dr. Eduardo Folco Capossoli (Orientador) 
 Colégio Pedro II 

 
 
 

Prof. Me. Sergio Ferreira de Lima 
Colégio Pedro II 

 
 
 

Prof. Dr. Carlos da Silva Lopes 
Colégio Pedro II 

 
 
 
 
 

Produto final apresentado ao Programa de 
Residência Docente, vinculado à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura do Colégio Pedro II, 
como requisito parcial para obtenção do 
título de Especialista em Docência da 
Educação Básica na Disciplina Física. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À minha família. 



 
AGRADECIMENTOS  

 
 

Ao criador do Céu e da Terra, que em sua imensurável graça e sabedoria me 
abençoou com a capacidade de discernimento, para que eu pudesse sempre 
escolher o caminho correto durante a minha jornada. 

À minha querida família, em especial meus pais e irmãos, pelo apoio, carinho 
e por compreenderem meus momentos ausentes e distantes devido aos trabalhos 
excessivos. 

Ao meu orientador Eduardo Capossoli pela sua boa vontade, paciência e zelo 
para comigo e meus colegas de curso. 

À professora Márcia Pereira pelo seu carinho e respeito com os residentes. 
Pelas suas palavras de incentivo, sugestões e críticas durante o desenvolvimento do 
meu projeto. 

Aos professores Sergio Lima e Carlos Lopes por avaliarem meu trabalho. 
Aos meus colegas de curso Marcelo Vilela e Ângelo Araújo pela amizade, 

companheirismo e palavras de incentivo. 
 Ao senhor Adelino Carlos, o eterno Carlinhos, que me acolheu em seu 
laboratório com imensa boa vontade. Que mesmo atribulado com suas atividades 
corriqueiras se preocupou em me atender e apresentar os diversos caminhos da 
oficina experimental.  
 Às excelentes profissionais com que tive a honra de trabalhar, Cássia Ferreira 
e Andréa Frederico, respectivamente, diretora e coordenadora pedagógica do 
Colégio Estadual Cyro Monteiro, que com suas dedicações e empenhos permitiram 
que este projeto se tornasse possível. Agradeço muitíssimo a essa dupla e aos 
demais professores e servidores desse colégio pela ótima convivência e parceria. 
Levo comigo grandes aprendizados e várias histórias para contar. 
 Enfim, agradeço a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para com 
a minha formação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz aquele que transfere o que sabe e 

aprende o que ensina (Cora Coralina). 



 

RESUMO 
 

DE LIMA, Emanuelle São Leão. A inserção de atividade experimental na 
educação de jovens e adultos (eja) como promoção para mudança conceitual 
no estudo da energia mecânica. 2017. 47 f. Produto Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta inúmeros desafios, mas, 
certamente, o maior deles é dar significado ao que se aprende em uma idade 
diferente daquela esperada para a escolaridade formal. Ao considerar que os 
conteúdos abordados não devem ser ministrados da mesma maneira que oferecida 
aos alunos de idades e séries regulares, procuramos elaborar um trabalho que 
desenvolvesse uma atividade prática de caráter experimental utilizando materiais de 
baixo custo. A metodologia adotada neste trabalho consistiu em uma pesquisa 
exploratória quantitativa com coletas de dados e qualitativa por meio de pesquisa 
bibliográfica e estudo de caso. Para a aplicação, o projeto foi dividido em quatro 
etapas: pré-teste, pesquisa, construção de experimento e pós-teste. Na qual os 
testes consistiam em um questionário contendo seis perguntas abertas a respeito da 
Energia Mecânica, conversão e consumo de energia. A fim de conhecer as 
concepções alternativas sobre Energia Mecânica apresentadas pelos alunos 
participantes desta pesquisa, foi utilizada como método de avaliação a linha de ação 
referente ao Movimento das Concepções Alternativas (MCA) de modo a verificar se 
o estudante é capaz de fazer correlações entre os conceitos aprendidos e situações 
socialmente problematizadoras como as questões energéticas nacionais. Através 
das análises das produções escritas dos alunos realizadas nos testes, observou-se 
a ocorrência da evolução conceitual à medida em que realizavam as atividades 
propostas. A sequência didática desenvolvida neste trabalho possibilitou-nos ter uma 
visão mais ampla sobre como trabalhar com o público da EJA. De forma 
diferenciada e com mais qualidade, evidenciando suas participações em sala de 
aula. 
 
 
 
Palavras-chave: Experimento de baixo custo. EJA. Concepções alternativas. Mudança 
conceitual. Energia mecânica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT  

 
DE LIMA, Emanuelle São Leão. A inserção de atividade experimental na 
educação de jovens e adultos (eja) como promoção para mudança conceitual 
no estudo da energia mecânica. 2017. 47 f. Produto Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
 

The Youth and Adult Education (YAE) presents many challenges, but certainly the 
biggest of them is to give meaning to what you learn at a different age from that 
expected for formal schooling. When considering that the content should not be 
administered in the same way that offered to pupils of ages and regular series, we 
aim to draw up a job to develop a practical activity of experimental character using 
low-cost materials. The methodology adopted in this work consisted of an exploratory 
research with quantitative and qualitative data collection by means of bibliographical 
research and case study. To the application, the project was divided into four stages: 
pre-test, research, experiment and post-test. In which the tests consisted of a 
questionnaire containing six open-ended questions about mechanical energy, 
conversion and energy consumption. To meet the conceptions about mechanical 
energy alternatives presented by the students participating in this research, it was 
used as a method of assessing the course of action concerning the movement of 
Alternative Conceptions (MAC) to verify that the student can make correlations 
between the concepts learned and socially problematized situations like the national 
energy issues. Through the analyses of the writings of the student productions 
performed in the tests, it was observed the occurrence of conceptual development as 
were the proposed activities. The didactic sequence developed in this work has 
enabled us to have a broader view about how to work with the public of the YAE. In a 
differentiated manner and with more quality, highlighting their participation in the 
classroom. 
 
 
 
 
Keywords: Low-cost experiment. YAE. Alternative conceptions. Conceptual change. 
Mechanical energy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme descrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9.394/96 (LDB), Artigo 37º, “a Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria” (BRASIL, 1996). Devendo, preferencialmente, articular-se, com a 

educação profissional (§ 3º). Portanto, antes de tudo é preciso traçar o perfil do 

público a que esta modalidade se destina. Já que a própria legislação nacional 

reconhece a diferenciação das necessidades e formas de ensino-aprendizagem do 

público jovem e adulto estudante da Educação Básica (OLIVEIRA, 2004). 

É preciso considerar algumas especificidades importantes quanto ao 

atendimento escolar, pois em se tratando do ponto de vista dos jovens e adultos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) é possível encontrar diversas situações em 

que se pode observar a enorme desvalorização sofrida por este público, revelando 

uma condição mascarada por profundas desigualdades sociais relativas ao sistema 

escolar (ANDRADE, 2004). 

Além da fadiga resultante da carga de trabalho diária que os estudantes de 

EJA enfrentam, ainda precisam conviver cotidianamente com condições de oferta e 

acesso precárias ao espaço escolar, má qualidade de ensino e uma oferta 

educacional desvalorizada socialmente, na qual “a política se expressa por meio de 

poucos recursos financeiros e uma presença bastante tímida do MEC” (ANDRADE, 

2004, p. 47). 

Não há a necessidade de se ir muito longe para recolher dados que 

demonstrem as limitações que o ambiente escolar oferece a esses alunos. De 

acordo com Andrade (2004, p. 52): 

[...] o reconhecimento dessa cidadania, no âmbito educacional, vai se dar 
por meio das práticas que se mostram no cotidiano da experiência escolar, 
como vagas disponíveis; equipamentos acessíveis (laboratórios, bibliotecas, 
internet, pátios de esporte, auditórios etc.); oferta de livros didáticos (é 
bastante comum os alunos de EJA reclamando do fato de só terem acesso 
a material xerocado); acesso às dependências da escola (algumas escolas 
que atendem a EJA no noturno não permitem, por exemplo, o uso de 
banheiros pelos alunos); professores (qualificados) para todas as disciplinas 
curriculares (frequentemente, há disciplinas sem professores), atividades 
extraclasse [...]. 
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Diante de todo esforço que a equipe pedagógica precisa contornar quanto às 

questões operacionais e de infraestrutura, ainda precisamos nos atentar quanto aos 

conteúdos que as propostas curriculares impõem a nós professores. Como discursa 

(OLIVEIRA, 2004, p. 105): 

Alguns dos problemas que enfrentamos nas escolas decorrem exatamente 
dessa organização curricular que separa a pessoa que vive e aprende no 
mundo daquela que deve aprender os conteúdos escolares. No caso da 
EJA, outro agravante se interpõe e se relaciona com o fato de que a idade e 
vivência social e cultural dos educandos é ignorada, mantendo-se nessas 
propostas a lógica infantil dos currículos destinado às crianças que 
frequentam a escola regular. 

 
Atualmente o Sistema Público Estadual do Rio de Janeiro dispõe de 

documento que estabelece orientações institucionais aos profissionais do ensino 

sobre as competências mínimas que os alunos devem desenvolver a cada ano de 

escolaridade e em cada componente curricular (RIO DE JANEIRO, 2013), conhecido 

como Currículo Mínimo, tal documento acaba servindo como um mero pano de 

fundo nos planos de aula e de curso da modalidade EJA. “Já que se torna quase 

impossível o professor dessa modalidade realizar uma seleção de conteúdos tendo 

em vista o perfil dos alunos e a carga horária do curso, que é bastante reduzida se 

comparada ao chamado ensino regular” (JESUS; NARDI, 2013, p.1). O mesmo se 

aplica à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) publicada em abril de 2015, tendo 

sua segunda versão publicada no início de 2016, a que deve vir a ser o principal 

documento orientado para definição de currículos nas redes federais, estaduais e 

municipais de todo o país, sequer traz à tona as especificidades próprias destes 

alunos, visto que o rol de conteúdos abordados não deve ser ministrado da mesma 

maneira que oferecida aos alunos de idades escolares compreendidas, em média, 

entre 15 e 17 anos e em séries regulares. 

Ao se tratar do ensino de Física, sua necessidade se encontra presente na 

construção de mundo contemporâneo, enquanto, na compreensão de sua 

significação e aplicação no dia a dia. Como presente no texto de (RIO DE JANEIRO, 

2013, p. 3): 

Quando falamos em compreender o mundo, dizemos que aprender física é 
importante para compreender como a sociedade se organizou ao longo da 
história, como a física contribuiu para o desenvolvimento da humanidade, 
tanto nos seus aspectos tecnológicos quanto culturais e sociais. A física não 
serve apenas para resolver problemas, mas sim para refletir sobre o mundo. 

 
A seleção de conteúdos científicos, portanto, se faz necessária para que os 
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currículos não fiquem sobrecarregados e/ou desatualizados. Os temas escolhidos 

devem se aproximar da realidade concreta vivenciada pelos educandos e propor 

desafios a partir de situações existenciais permitindo que os alunos saibam se 

posicionar frente às discussões que envolvam ciência e tecnologia (JESUS; NARDI, 

2013).  

A abordagem conceitual da disciplina deve se concentrar na compreensão de 

fenômenos físicos, “deixando as equações matemáticas para o segundo plano já 

que o ingresso no ensino superior, na maioria das vezes, não faz parte dos objetivos 

dos sujeitos que frequentam os cursos de EJA” (JESUS; NARDI, 2013, p. 4). 

Embora, o entendimento conceitual permita ao estudante, que deseja prosseguir 

com seus estudos ao nível universitário, obter um olhar crítico quanto às 

necessidades de se dedicar ao estudo com maior consistência. 

A inserção de tópicos atuais possibilita direcionar os estudantes a outro 

patamar: o de antes um mero memorizador de conteúdo sem ligação alguma em 

suas vidas, para o de cidadão atualizado crítico frente às questões sociopolíticas. 

O propósito deste trabalho foi elaborar uma atividade prática de caráter 

experimental utilizando materiais de baixo custo, que incluída dentro de uma 

Sequência Didática Investigativa (SDI) (PEREIRA; FERNANDES, 2014), em turmas 

de Ensino Médio da modalidade de Educação de Jovens e Adultos pudessem 

oferecer aos estudantes a oportunidade de se incluir e participar das aulas, 

desenvolvendo valores e opiniões a respeito de discussões que envolvem Ciência e 

Tecnologia ao mesmo tempo em que se promovesse uma mudança conceitual 

(MORTIMER, 1996) acerca do estudo da Energia Mecânica. 

Segundo (AGUIAR; RODRIGUES; CHRISPINO, 2013, p. 2) o ensino de 

ciências deve ser tratado de forma contextualizada, tendo como objetivo principal 

“despertar no aluno o seu papel de cidadão participante, cidadão que interfere na 

Sociedade com suas escolhas e decisões”. Por isso, a necessidade de se trabalhar 

de forma diferenciada, de maneira a atender a Educação de Jovens e Adultos, se 

mostra evidentemente necessária e urgente.  

Há, portanto, uma grande preocupação quanto ao fornecimento de 

oportunidades educacionais apropriadas que considerem características, interesses, 

condições de vida e trabalho dos estudantes da EJA. Por isso, se defende não mais 

aprender para participar, mas aprender participando (MUENCHEN; AULER, 2007). 
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2 METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada neste trabalho consistiu em uma pesquisa exploratória 

quantitativa com coletas de dados e qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. Para o estudo de caso foi utilizado um questionário contendo seis 

perguntas abertas, aplicado antes e depois do conteúdo abordado e da prática 

experimental. 

O trabalho foi aplicado no Colégio Estadual Cyro Monteiro, em Anchieta, 

localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro – RJ, em duas turmas de Ensino Médio 

do segundo módulo na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). As 

atividades ocorreram durante a semana de culminância do projeto escolar “Leitura 

em Foco!!!”, realizadas entre o final de novembro e início de dezembro de 2016. 

Nesta proposta participou um total de 45 alunos, composto por 25 estudantes que se 

auto declararam do sexo feminino e 20 estudantes que se auto declararam do sexo 

masculino, compreendidos numa faixa etária entre 18 e 56 anos, aproximadamente. 

A atividade procurou trabalhar o conceito de Energia tendo como enfoque Ciência, 

Tecnologia e Sociedade (CTS) a conversão e o consumo de Energia, apresentados 

no Currículo Mínimo desta modalidade. 

Para a aplicação, o projeto foi dividido em quatro etapas: pré-teste, pesquisa, 

construção de experimento e pós-teste. Como mostra a Tabela 2.1 a seguir: 

Tabela 2.1: Etapas da aplicação do projeto em turmas de EJA. 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 

Pré-teste. Pesquisa sobre 

Energias 

Renováveis e 

Não Renováveis. 

Construção de 

um carrinho 

eólico. 

Pós-teste. 

Identificar as 

concepções 

alternativas dos 

alunos a respeito 

do tema antes do 

estudo dos 

conteúdos. 

Associar os 

conteúdos 

aprendidos com 

as atividades 

cotidianas que se 

referem à 

conversão e ao 

Construir um 

experimento para 

o estudo da 

Energia Mecânica 

utilizando 

materiais de 

baixo custo. 

Análise das 

mudanças 

conceituais ou 

permanências 

das concepções 

alternativas após 

o estudo dos 
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consumo de 

Energia. 

conteúdos. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O projeto foi preparado levando em consideração o espaço físico da escola, 

foram utilizadas salas de aulas das turmas participantes para a aplicação dos testes 

e construção do experimento. O pátio e o corredor foram utilizados para a realização 

das medidas. 

 

2.1 Primeira etapa – pré-teste: identificação das concepções alternativas no 
estudo da energia mecânica 

 

A fim de conhecer as concepções alternativas sobre Energia Mecânica 

apresentadas pelos alunos participantes desta pesquisa, foi utilizada como método 

de avaliação a linha de ação referente ao Movimento das Concepções Alternativas 

(MCA) rotulado originalmente como “ACM (alternative concepts movement) de 

Gilbert & Swift” (MORTIMER, 1996, p. 21). Mortimer (1996, p. 22) informa que: 

Apesar da grande variedade de diferentes abordagens e visões, que 
aparecem na literatura sob o mesmo rótulo, há pelo menos duas 
características principais que parecem ser compartilhadas: 1) a 
aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na 
construção do conhecimento; 2) as ideias prévias dos estudantes 
desempenham um papel importante no processo de aprendizagem.  

 
Segundo Pérez, Rosa e Darroz (2012), muitos dos conceitos básicos 

adquiridos pelos alunos provenientes de seus conhecimentos prévios são usados 

com significados diferentes daqueles atribuídos pelos cientistas, e por este motivo 

têm sido nomeados de concepções alternativas. Portanto, procurou-se utilizar este 

método de avaliação para verificar se o estudante é capaz de fazer correlações 

entre os conceitos aprendidos e situações socialmente problematizadoras como as 

questões energéticas nacionais. Para os professores, esse método de avaliação 

serve como um teste prático sobre a aprendizagem conceitual dos alunos em 

relação à Energia Mecânica. 

Para a avaliação dos conceitos acerca de Energia, conversão e consumo, foi 

efetuado um teste constituído por seis perguntas abertas. O mesmo questionário foi 

aplicado após o estudo do tema e construção do experimento no final do bimestre. 

Nesta primeira etapa participaram voluntariamente 34 alunos, sendo 17 em cada 

(Conclusão) 
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turma composto por 14 estudantes que se auto declararam do sexo masculino e 20 

estudantes que se auto declararam do sexo feminino. 

A aplicação ocorreu da seguinte forma: antes do término da aula, pediu-se 

aos estudantes que retirassem uma folha de caderno e nela respondessem as 

perguntas que eram postas no quadro: 

1) O que é Energia? 

2) O que é Energia Mecânica? Qual a diferença entre Energia Cinética e 

Potencial? 

3) Como a Energia chega à sua casa? 

4) Dentre os tipos de geradores de Energia quais não agridem o meio ambiente? 

E os que mais agridem? Por que acha isso? 

5) Se houvesse a instalação de uma usina geradora de Energia na sua cidade 

qual você preferiria? Por quê? 

6) Qual a unidade de medida usada para Energia? 

O teste apresentava questões que traziam para o estudante reflexões sobre 

tecnologias que tinham alguma ligação com a sua realidade. 

A professora pediu para aqueles que não soubessem as respostas que 

colocassem “não sei” no lugar. 

Mesmo sabendo que não receberiam conceito pela atividade, boa parte dos 

alunos demonstrou interesse e se propôs a responder. 

Os dados referentes aos questionários (pré e pós-testes) foram tabulados em 

planilha eletrônica e serão apresentados juntamente na forma de gráficos em barra 

na quarta etapa descrita neste trabalho. 

 

2.2 Segunda etapa – pesquisa: associação entre conteúdos de energia 
mecânica, conversão e consumo de energia 

 

A Educação de Jovens e Adultos apresenta inúmeros desafios, mas, 

certamente, o maior deles é dar significado ao que se aprende em uma idade 

diferente daquela esperada para a escolaridade formal. Ao lançar a pergunta sobre o 

que este público deveria aprender em Física, o Currículo Mínimo (RIO DE JANEIRO, 

2013) descreve que se deve ensinar uma Física que esteja presente na construção 

do mundo contemporâneo, possibilitando aos alunos compreender como a 

sociedade se organizou ao longo da história e como ela contribuiu para o 



 

18 
 

desenvolvimento da humanidade, tanto nos seus aspectos tecnológicos quanto 

culturais e sociais. O objetivo, portanto, é dar a eles uma Física que os faça refletir 

sobre o mundo. 

Ao pesquisar sobre o Currículo Mínimo do segundo módulo desta modalidade 

destacamos alguns tópicos: 

Tabela 2.2.1: Habilidades e Competências do Currículo Mínimo do 1º bimestre 
do segundo módulo de EJA para o conteúdo de Física. 

1º BIMESTRE 

CAMPO 

Conceito de Energia e o princípio de 

sua conservação, processos físicos 

aplicados na transformação dos 

recursos energéticos e das fontes 

alternativas de obtenção de Energia 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Compreender as diferentes 

manifestações da Energia; 

 

Avaliar possibilidades de geração de 

Energia, uso ou transformação de 

Energia em ambientes específicos, 

considerando implicações éticas, 

ambientais, sociais e/ou econômicas.  

Fonte: Criada pela autora com dados extraídos de Currículo Mínimo do Estado do Rio 

de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2013, p. 6). 

 

Tabela 2.2.2: Habilidades e Competências do Currículo Mínimo do 2º bimestre 
do segundo módulo de EJA para o conteúdo de Física. 

2º BIMESTRE 

CAMPO 
Processos de geração de Energia, 

Energia nuclear e da radioatividade 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Compreender a importância de fontes 

de Energias renováveis, limpas e que 

não agridam o meio ambiente. E que 

essas quando utilizadas para 

substituir fontes de combustíveis 
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fósseis podem ser úteis na redução 

do efeito estufa; 

 

Compreender o funcionamento, a 

construção de usinas termelétricas, 

hidrelétricas e termonucleares, 

destacando suas capacidades de 

geração de Energia, os processos de 

produção e seus impactos locais, 

tanto sociais como ambientais e 

avaliando a eficiência dos processos 

e custos envolvidos. 

Fonte: Criada pela autora com dados extraídos de Currículo Mínimo do Estado do Rio 

de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2013, p. 6). 

 

A partir da consulta aos tópicos acima foi proposto um trabalho de pesquisa. 

Os estudantes deveriam pesquisar textos que tratavam sobre fontes de Energia e 

classificá-las em Renováveis ou Não Renováveis, assim como identificar suas 

vantagens e desvantagens. Os alunos puderam pesquisar em qualquer meio de 

informação, seja ele impresso ou digital. 

Foi dado aos estudantes um prazo de duas semanas para entregar a 

pesquisa contendo, no mínimo, dois exemplos para cada tipo de fonte renovável e 

não renovável. 

A atividade proposta constituía de um dos instrumentos avaliativos para o 2º 

bimestre e foi realizado por mais da metade de ambas as turmas. 

Durante a entrega do trabalho houve inúmeros comentários e indignação dos 

alunos ao perceberem a quantidade de agressões ambientais cometidas pelas 

usinas geradoras de Energia, incluindo as diversas doenças respiratórias causadas 

pelas emissões de gases poluentes. Observou-se também que alguns alunos que 

participaram do pré-teste conseguiram relacionar algumas das perguntas com os 

tópicos da pesquisa, identificando os erros cometidos no questionário. Isto se 

destaca como um grande identificador de aprendizagem em relação aos conteúdos 

abordados.  

Ao se conseguir promover uma discussão com os estudantes acerca de um 

(Conclusão) 
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tema proposto, Fourez (2003, p. 115) explica que “foi instaurada nesta comunidade 

uma cultura (formada de saber, saber-fazer e saber-ser) permitindo uma discussão 

pertinente da situação”.  

É notável que esta atividade, além de despertar a curiosidade dos alunos 

sobre o tema foi capaz de envolver outra disciplina através da interdisciplinaridade, 

pois a atividade também serviu como instrumento de avaliação da disciplina de 

Química oferecida por outra professora. A discussão promovida pelos estudantes 

conseguiu despertar neles o interesse pela Física em nosso dia a dia. 

 

2.3 Terceira etapa – energia mecânica: construção de um carrinho eólico com 
materiais de baixo custo 
 

Atividades experimentais de caráter investigativo têm sido apontadas por 

alguns autores como uma alternativa às atividades do laboratório tradicional 

(CARVALHO, 1999; PEREIRA; FERNANDES, 2014), pois se acredita que podem 

contribuir para o melhor aprendizado dos conceitos físicos. Segundo Pereira e 

Fernandes (2014, p. 3), “nessas atividades, o professor sugere um problema a ser 

resolvido e durante a sua resolução os alunos manipulam um aparato experimental 

que pode ou não ter sido previamente montado pelo professor”.  

A experimentação não é uma metodologia que vem para substituir a forma 

tradicional, e sim, para ser utilizada como um recurso complementar no processo de 

ensino-aprendizagem. Para (CARVALHO, 1999, p. 46), “geralmente, em livros de 

ciências, o „método científico‟ é descrito como algo fechado, uma sequência lógica, 

rígida e de passos, fazendo com que o aluno pense que a ciência é fechada, criada 

a partir e somente da observação”. Enquanto, experimentos possuem o objetivo de 

ilustrar um fenômeno, a fim de verificar uma teoria já estudada ou em estudo 

(CARVALHO, 1999). 

 Com base nessas considerações, ao se pesquisar as atividades 

experimentais fornecidas pelo “Portal Conexão1”, uma plataforma de ensino 

desenvolvida pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

(SEEDUC/RJ), constatou-se que a maior parte dos experimentos fornecidos pelo 

portal para esta disciplina se limita a trabalhar conceitos duramente físicos, sem 

muitas vezes, contextualizá-los em relação à realidade do aluno. Por este motivo, 

                                                
1
 Disponível em: <http://conexaoescola.rj.gov.br/professor/>. Acesso em: Feb. 2017. 
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Fonte: Fotografia da autora. 

 

procurou-se trabalhar de forma lúdica, desde a aquisição de materiais de baixo 

custo, à construção do experimento feito pelos próprios estudantes, buscando desse 

modo elevar o máximo possível o nível de aprendizagem e aquisição de 

conhecimento. Conforme destaca Carvalho (1999, p. 42): 

Utilizar experimentos como ponto de partida, para desenvolver a 
compreensão de conceitos, é uma forma de levar o aluno a participar de 
seu processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a 
perceber e a agir sobre o seu objeto de estudo, relacionando o objeto com 
acontecimentos e buscando as causas dessa relação, procurando, portanto, 
uma explicação causal para o resultado de suas ações e/ou interações. 

 
Nesta etapa, as atividades foram desenvolvidas ao longo de três encontros, 

realizados nas próprias salas de aula durante os dois tempos da disciplina, com a 

duração de uma hora e quarenta minutos. Para a realização das atividades, em cada 

turma, os alunos foram divididos em cinco grupos com, aproximadamente, seis 

integrantes cada um. 

 

2.3.1 Primeiro encontro – construção do experimento 
 

O primeiro encontro iniciou-se com a apresentação e demonstração de alguns 

experimentos feitos com materiais de baixo custo. Todas as demonstrações 

envolviam o conceito sobre o estudo da Energia Mecânica. 

 

Figura 2.3.1.1: Exposição de experimentos feitos com materiais de baixo custo. 
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Durante as demonstrações, os alunos levantavam hipóteses e discutiam 

questões que lhes conduziam a pensar sobre a conservação da Energia Mecânica. 

As discussões orais os levavam a perceber e relacionar os experimentos 

apresentados com a aplicabilidade da ciência e tecnologia na sociedade.  

Figura 2.3.1.2: Professora durante a explicação e demonstração experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tema abordado pela culminância da escola trazia como justificativa buscar o 

interesse, a reflexão e motivação do aluno através da leitura, da música, 

despertando a capacidade de leitura e interpretação de textos. Logo, foi pedido aos 

professores que durante aquela semana desenvolvessem atividades que atendesse 

essa demanda. Portanto, antes da construção do experimento, foi distribuído para 

cada aluno um texto que introduzisse o tema, intitulado: “carro eólico – o carro do 

futuro”,2 que abordava a construção de um carro movido a ar. A leitura possibilitou 

uma discussão sobre o assunto, questionando se o combustível era feito de uma 

fonte renovável ou não e que benefícios esse tipo de automóvel poderia fornecer ao 

meio ambiente. O debate provocou a aproximação com o assunto da atividade a ser 

desenvolvida. Como relata Carvalho (1999, p. 43): 

                                                
2
 Disponível em: <http://www.ecodesenvolvimento.org/noticias/veiculos-movidos-a-Energia-eolica-

comecam-a-ser>. Acesso em: Nov. 2016. 

Fonte: Fotografia da autora. 
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Fonte: Fotografia da autora. 

[...] é importante que uma atividade de investigação faça sentido para o 
aluno, de modo que ele saiba o porquê de estar investigando o fenômeno 
que a ele é apresentado. Para isto, é fundamental, neste tipo de atividade, 
que o professor apresente um problema sobre o que está sendo estudado. 
A colocação de uma questão ou problema aberto como ponto de partida é 
ainda um aspecto fundamental para a criação de um novo conhecimento. 

No momento em que o aluno participa da construção do conhecimento, ele 

acaba percebendo que o conhecimento científico se dá através do aspecto dinâmico 

e aberto. “Podemos dizer, portanto, que a aprendizagem de procedimentos e 

atitudes se torna, dentro do processo de aprendizagem, tão importante quanto a 

aprendizagem de conceitos e/ou conteúdos” (CARVALHO, 1999, p. 44). 

O objetivo do primeiro encontro foi confeccionar um carrinho eólico com 

materiais de baixo custo. Com esse experimento procuramos demonstrar o 

funcionamento e a aplicabilidade dos conceitos de Energia Mecânica, Cinética e 

Potencial. 

 

Figura 2.3.1.3: Leitura do texto: “carro eólico – o carro do futuro”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1 Materiais e procedimentos 
 

Para a montagem do experimento foram necessários os seguintes materiais: 

1 pedaço de papelão (caixa de sapato, por exemplo); 

1 bexiga de látex; 

2 canudos de plástico (não dobrável); 

2 palitos de churrasco; 
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4 tampinhas de garrafa PET; 

Tesoura ou estilete; 

Régua de 30 cm; 

Cola ou fita adesiva. 

 

Figura 2.3.1.1.1: Materiais utilizados para a confecção do experimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a confecção do experimento os alunos tiveram que seguir o seguinte 

roteiro: 

1) Com a tesoura ou estilete recorte o papelão, seguindo o formato do esquema 

ilustrado abaixo. As medidas deverão conter (10 cm x 23 cm) para a base (1) e (3 cm 

x 30 cm) para o suporte (2). 

Figura 2.3.1.1.2: Esquema básico para a confecção da base e suporte do 
carrinho eólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Fotografia da autora. 

10 cm 

23 cm 

3 cm 

 5 cm 

BASE 

3 cm 

30 cm 

SUPORTE 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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2) Com a cola ou fita adesiva prenda os canudos (3) na parte inferior da base (1). O 

primeiro canudo deverá estar preso a 5 cm de distância da parte dianteira do 

carrinho e o segundo canudo a 3 cm de distância da parte traseira, como mostrado 

no esquema. Recorte 1 cm do excesso de cada extremidade de ambos os canudos. 

3) Insira um palito (4) em cada canudo (3). 

4) Encaixe uma tampinha (5) na extremidade de cada palito (4). É preciso furar as 

tampinhas com a tesoura ou outro material perfurante antes de tentar encaixá-las. 

5) Dobre o suporte (2) ao meio e faça um furo em cada lado. Com o suporte 

dobrado, cole-o sobre a base (1). O suporte deverá estar posicionado próximo à 

traseira do carrinho. 

6) Insira a bexiga (6) nos furos feitos no suporte (2). Observe para que os furos não 

sejam muito pequenos e que venha dificultar a saída do ar contido na bexiga.  

 

Figura 2.3.1.1.3: Esquema geral de montagem do carrinho eólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a confecção do experimento os alunos se envolveram bastante, 

ficaram bem animados em relação à montagem, principalmente, os grupos 

pertencentes à primeira turma. Esta, que é formada por um público mais jovem em 

relação à segunda, se envolveu completamente com a construção do carrinho. Já a 

segunda se mostrou um pouco indiferente em relação à mesma atividade, que foi 

realizada no mesmo dia, porém em tempos de aulas diferentes. 

Fonte: Fotografia da autora. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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A falta de empatia da outra turma talvez possa ser justificativa pela maioria 

dos alunos estarem cansados devido à vinda de sua jornada diária de trabalho, na 

qual muitos não conseguem realizar um intervalo para descanso antes do horário 

das aulas, logo prejudicando seu envolvimento com a atividade. Também se 

considerou a possibilidade da desvalorização do lúdico por parte do público adulto 

por acreditarem que as aulas deveriam conter um teor mais sério. 

Percebeu-se que, quanto à montagem do experimento, a primeira turma 

demonstrou ter mais habilidade para as atividades manuais, enquanto, a segunda 

realizou os procedimentos conforme explicado, no entanto, sua agilidade e aptidão 

menos evidenciadas durante os processos resultaram em algumas dificuldades na 

realização da atividade. Algumas dessas inabilidades de procedimento se tornaram 

ponto de discussão em um determinado grupo: “Ai, gente! Não é assim! Vocês 

nunca tiveram aula de massinha na escolinha, não?!” 3, dizia uma das alunas 

participantes desse grupo. A reação da participante norteou a discussão de um 

assunto de extrema importância, pois muitos alunos, inclusive seus colegas de 

grupo, de fato não tiveram acesso aos estudos no Ensino Fundamental na idade 

própria. Principalmente, no que se diz respeito às etapas iniciais da Educação 

Básica, responsável por promover atividades que desenvolvam a autonomia do 

sistema motor e cognitivo do estudante. Ainda que esses sujeitos possuam o hábito 

de realizar tarefas rotineiras como costurar, bordar, cortar legumes em cubinhos ou 

consertar objetos pequenos e médios, ao apresentarem dificuldades em segurar um 

lápis para escrever ou em recortar figuras modeladas, podem indicar em 

determinadas situações, falhas na sua coordenação motora fina4.  

Após a montagem, os alunos verificaram o funcionamento do experimento. O 

teste de funcionamento foi realizado no corredor e no pátio da escola e foi realizado 

da seguinte forma: inicialmente, o aluno deveria encher a bexiga até um 

determinado tamanho que ele consideraria suficiente para fazer o carrinho andar, 

esperava-se que os alunos percebessem que o volume da bexiga influenciaria na 

velocidade atingida pelo carrinho, logo em seguida posicioná-lo no chão, de modo 

                                                
3
 Informação verbal obtida em novembro de 2016, durante a aplicação da atividade prática para a 

segunda turma do segundo módulo do curso de EJA do Colégio Estadual Cyro Monteiro, Anchieta, 
Rio de Janeiro – RJ. 
 
4
 “Coordenação motora fina – é a habilidade de realizar movimentos finos com as mãos. Todo 

movimento das mãos que pode ou não ser guiado pelos olhos” (LEITE, 2012, p. 71), como, por 
exemplo, recortar, colar, encaixar, etc. 
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Fonte: Fotografia da autora. 

que a parte dianteira demarcaria o ponto inicial e final, assim que o móvel parasse.  

O teste se limitava em observar se o carrinho trepidava muito durante o 

caminho ou se realizava curvas durante o percurso. Caso, um desses movimentos 

fosse observado, o aluno deveria fazer alguns reparos. Já que para o estudo em 

questão o móvel deveria realizar um movimento retilíneo. 

 

Figura 2.3.1.1.4: Teste de funcionamento dos carrinhos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Carvalho (1999, p. 42), “a atividade deve estar acompanhada de 

situações problematizadoras, questionadoras e de diálogo, envolvendo, portanto, a 

resolução de problemas e levando à introdução de conceitos”. Desse modo, ao 

retornarem às salas, após o teste de funcionamento, os alunos debateram 

juntamente com a professora sobre a situação ocorrida. Para Pereira e Fernandes 

(2014), este tipo de debate possibilita criar um confronto entre as concepções 

alternativas dos alunos (representados por: aluno 1 – A1, aluno 2 – A2, etc.) e a 

observação obtida através do experimento. 

As perguntas norteadoras envolviam conceitos já aprendidos em sala: 

Professora: Por que o carrinho andou? O que o fez andar? 

A1: o ar. 

A2: a bexiga. 

Professora: A que tipo de Energia está relacionado o movimento do carrinho? 

A3: Energia Cinética. 

A4: Potencial também! 

Professora: Por que parou? 

A5: Porque o ar acabou. 
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Professora: Só porque o ar acabou? 

A5: Não... 

Professora: Então, por quê? Existiu outro fator que contribuiu para a sua parada? 

A6: A velocidade diminuiu... 

A7: O chão, professora! 

Professora: O que tem o chão? 

A7: O chão prende as rodinhas... por causa do atrito. 

Professora: O que é o atrito? 

A7: É o que te prende quando anda. 

A8: É o que te faz parar. 

Professora: Então, posso dizer que o atrito é uma força contrária ao movimento dos 

corpos? 

A8: Sim... 

A7: Acho que sim. 

Com o debate criado pode-se observar algumas das concepções alternativas 

sobre os fenômenos em questão. Principalmente, relacionado a um pensamento 

bastante popular que considera que um corpo só para de se movimentar porque a 

“força” que o mantinha em movimento acabou. Como destacou a declaração do 

aluno 5. Após a indagação feita pela professora sobre a existência de outro fator 

colaborador, o aluno 5 e o 6 ainda não souberam informar, sendo somente o aluno 7 

capaz de responder corretamente. 

A discussão possibilitou confrontar as ideias dos alunos com as respostas 

obtidas no pré-teste relacionadas à Energia Mecânica. A professora levou em 

consideração as opiniões dos estudantes a respeito do fenômeno, partindo, então, 

para a introdução do conceito matemático envolvido na experimentação. 

 

2.3.2 Segundo encontro – registro das medidas de distância e tempo 

 
Para o segundo encontro, foi pedido aos alunos que levassem para a aula os 

carrinhos feitos no encontro anterior. A atividade consistia em medir a distância 

percorrida e o tempo gasto pelo carrinho durante o percurso. Para esta atividade foi 

necessário o uso de um cronômetro (do próprio celular do estudante) e de uma trena 

(fornecida pela professora). As medidas ocorreram no corredor. 

Cada integrante de cada grupo deveria encher a bexiga, colocar o carrinho na 
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posição marcada como inicial e soltar o ar preso no balão. Enquanto, os outros 

membros marcariam e registrariam o tempo e a distância percorrida. 

O mesmo procedimento de encher, soltar, medir e registrar era feito para cada 

participante de cada grupo, enquanto, alternavam-se entre eles nas funções de 

anotar e medir. 

 
 

Figura 2.3.2.1: Procedimento de a) encher, b) soltar, c) e d) medir e e) registrar 
o tempo e a distância percorrida pelo carrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as medidas de todos dos grupos, os alunos retornaram para a sala onde 

a professora explicou o que deveria ser feito com os valores encontrados. 

A professora apresentou uma tabela, conforme mostrada abaixo, onde cada 

integrante deveria preencher com seus dados e calcular a Velocidade Média (Vm) e 

Energia Cinética (Ec) com os valores registrados. 

Tabela 2.3.2.1: Medidas registradas pelo carrinho. 

Nome Distância 

(m) 

Tempo 

(s) 

Velocidade Média 

(m/s) 

Energia Cinética 

(J) 

     

     

     

     

     

     

Fonte: Elaborada pela autora. 

a) c) d) 

Fonte: Fotografia da autora. 

b) e) a) c) d) 
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Como, até o momento, os alunos aprenderam apenas os conceitos sobre 

Energia Mecânica e as fórmulas envolvidas, foi preciso introduzir o cálculo referente 

à Energia Cinética (Ec). Para isso, foi realizada uma breve revisão sobre o cálculo da 

Velocidade Média (Vm). 

Para facilitar o aprendizado passou-se um exemplo próximo da atividade 

realizada. 

Para o cálculo da atividade experimental considerou-se por acordo que a 

massa do carrinho seria de aproximadamente 100 g, que convertida para o Sistema 

Internacional de Unidades (SI) resultou em 0,1 kg. A tabela deveria ser entregue na 

próxima aula, o último encontro antes da semana de provas. 

 

2.3.3 Terceiro encontro – análise dos cálculos da tabela 
 

No último encontro que antecedeu as provas, os alunos apresentaram as 

tabelas com os dados e os cálculos pedidos. Observou-se que alguns grupos 

apresentaram o cálculo da Velocidade Média (Vm) de forma incorreta. Dividindo-se o 

tempo pela distância. 

 
CÁLCULO ESPERADO5 

 

𝑉𝑚 =  
𝑑

𝑡
=  

3,75

4
= 0,94 𝑚/𝑠            (2.3.3.1a) 

 

𝐸𝑐 =  
𝑚𝑣2

2
=  

0,1 .(0,9)²

2
= 0,04 𝐽         (2.3.3.1b) 

 

Observa-se que as medidas não são independentes, pois uma vez cometido 

um erro no primeiro cálculo, este se reflete nos demais resultados: 

 

CÁLCULO INCORRETO 

 

𝑉𝑚 =  
𝑡

𝑑
=  

4

3,75
= 1,07 𝑚/𝑠                         (2.3.3.2a) 

 

𝐸𝑐 =  
𝑚𝑣2

2
=  

0,1 .(1,0666 )²

2
= 0,06 𝐽                (2.3.3.2b) 

                                                
5 Cálculo utilizando os dados reais dos estudantes com arredondamento na segunda casa decimal. 
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Não foi solicitado arredondamento nem aproximações dos resultados aos 

alunos, pois não foi lhes ensinada esta parte da matéria. Para facilitar os cálculos 

pediu-se que trabalhassem apenas com os dois primeiros algarismos significativos 

das medidas. No entanto, poucos atenderam ao pedido. Para os resultados foram 

consideradas as medidas completas.  

Em relação aos cálculos observou-se que os alunos pertencentes à primeira 

turma tiveram mais dificuldades em resolvê-los. A primeira dificuldade encontrada foi 

na substituição dos valores nas fórmulas. Mesmo lhes dando a fórmula pronta, 

houve a troca das posições dos valores como mostrado acima. Substituindo os 

valores de tempo (t) pela distância (d) resultando no cálculo incorreto do problema. 

A segunda dificuldade encontrada foi no cálculo do valor da potenciação da 

Velocidade na Energia Cinética. Alguns grupos mostraram o cálculo do quadrado 

como sendo o dobro da medida da Velocidade. 

Já a segunda turma, ainda que desanimada durante a montagem, 

demonstrou boa desenvoltura nas medidas e cálculos. 

 

CÁLCULO ESPERADO6 

 

𝐸𝑐 =   
0,1 .(0,9)²

2
=

0,1 .0,81

2
=  0,04 𝐽        (2.3.3.3a) 

 

CÁLCULO INCORRETO 

 

𝐸𝑐 =  
0,1 .(0,9)²

2
=

0,1 .1,8

2
= 0,09 𝐽               (2.3.3.3b) 

 

Percebe-se a dificuldade em diferenciar o dobro do quadrado. Tal erro foi 

encontrado em ambas as turmas, mas em maior número na primeira. 

Observou-se uma notória diferença entre as duas turmas. A primeira mais 

envolvida e hábil em atividades manuais demonstrou grande dificuldade nas 

atividades que envolviam os cálculos. Enquanto, a segunda constituída por um 

público mais velho e não muito entusiasmada com trabalho manual demonstrou 

                                                
6Cálculo utilizando dados reais dos estudantes com arredondamento na segunda casa decimal. 
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facilidade com os cálculos das medidas. 

Sugere-se que o estilo de vida e compromisso com as atividades favoreçam o 

entendimento e bons resultados para o estudante. Isso explica a importância de se 

articular a teoria com a prática assim como aborda Fourez (2003), pois somente a 

prática não é suficiente para edificar todo o conhecimento. 

 

2.4 Quarta etapa – pós-teste: análise e discussão das mudanças conceituais 
ou permanências das concepções alternativas no estudo da energia mecânica  

 

A fim de analisar as possíveis mudanças conceituais ou as permanências das 

concepções alternativas sobre o estudo da Energia Mecânica apresentadas pelos 

alunos participantes desta pesquisa, foi utilizado como método de verificação o perfil 

conceitual apresentado por Mortimer (1996, p. 34): 

A noção de perfil conceitual nos fornece elementos para entender a 
permanência das ideias prévias entre estudantes que passaram por um 
processo de ensino de noções científicas. Ao mesmo tempo, muda-se a 
expectativa em relação ao destino dessas ideias, já que se reconhece que 
elas podem permanecer e conviver com as ideias científicas, cada qual 
sendo usada em contextos apropriados [grifo nosso]. 

 
A noção de perfil conceitual proposta pelo autor confronta alguns aspectos 

utilizados pelo construtivismo. A estratégia defende a não substituição de 

concepções alternativas por ideias científicas, promovendo uma evolução dos 

conceitos adquiridos no processo de ensino-aprendizagem. 

O modelo descrito por Mortimer (1996) permite ao estudante relacionar suas 

ideias prévias ao mesmo tempo em que consegue diferenciá-las dos conceitos 

científicos sem que para isso precise abandonar a linguagem existente do senso 

comum.  

O autor critica fortemente a prática construtivista por esta contribuir para o 

aumento da consciência do estudante sobre suas concepções, mas não fornecer o 

“salto” necessário para a aprendizagem dos conceitos científicos. Outra 

característica bastante problemática na visão de Mortimer (1996, p. 25) está na 

“dificuldade que os alunos enfrentam em reconhecer e vivenciar conflitos”. Podemos 

citar como exemplo, o episódio em que o aluno 5 é questionado sobre a existência 

de outro fator colaborador para a parada do carrinho eólico descrito na segunda 

etapa deste trabalho, na qual o estudante não consegue identificar o elemento 

investigado. Isso explica uma possível improdutividade que pode ocorrer em certas 
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discussões em sala de aula. 

A ideia da mudança conceitual é fazer com que o estudante obtenha a 

capacidade de distinguir uma concepção alternativa de um contexto científico. O não 

abandono de seus conhecimentos prévios permite ao aluno a comunicação entre os 

vários grupos especializados dentro de uma mesma linguagem. O autor ainda 

reforça o conceito de que não é adequado descrever o processo de ensino como 

uma substituição das ideias prévias dos alunos por ideias científicas. Segundo 

Mortimer, (1996, p. 33), a “intenção é construir um modelo para descrever a 

evolução das ideias, tanto no espaço social da sala de aula como nos indivíduos, 

como consequência do processo de ensino”.  

Com base nesse pensamento, ao passar novamente o mesmo questionário, 

denominado agora pós-teste, pretendeu-se, por meio de questões relacionadas ao 

tema, ter acesso às ideias dos estudantes descrevendo-as como uma evolução 

conceitual ou como uma permanência de suas concepções alternativas. 

Nesta última etapa houve a participação de 27 voluntários entre eles oito 

estudantes auto declarados do sexo masculino e 19 estudantes auto declarados do 

sexo feminino. A queda percentual de 21% em relação ao número de participantes 

se deu à evasão ocorrida de um determinado grupo de estudantes, em particular, 

pertencente à segunda turma.  

Para análise e discussão foram consideradas apenas as respostas dos alunos 

que responderam ambos os testes: 23 participantes compostos por sete estudantes 

que se auto declararam do sexo masculino e 16 estudantes que se auto declararam 

do sexo feminino.  

A análise de conteúdo seguiu a abordagem frequencial temática proposta por 

Bardin (1977), na qual as informações acerca de um determinado assunto podem 

ser afetadas ou influenciadas por suas representações sociais (BARDIN, 1977). 

Partindo de elementos particulares e reagrupando por aproximação de elementos 

similares, damos a esta análise uma característica quantitativa apresentada em 

forma de gráfico de barras. Enquanto, a discussão a respeito dos pensamentos 

manifestados pelos estudantes contidos nos textos se deu por meio de análise 

qualitativa. 

Abaixo seguem as ilustrações referentes aos gráficos do pré-teste e pós-teste 

aplicados nas duas turmas (representadas por: Turma 1 e Turma 2). Para os alunos, 
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estes continuam sendo representados por: A1, A2, etc. 

1) O que é Energia? 
 

Figura 2.4.1: Gráficos referentes às respostas encontradas nos pré e pós-
testes da primeira questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No gráfico que representa o pré-teste, podemos observar que as respostas da 

Turma 1 trazem um quantitativo aproximado de oito alunos que responderam “não 

sei”, o que representa a maior parcela de respostas dessa turma, seguindo dos que 

não responderam ou esqueceram/não se lembram. Enquanto, para a segunda 

turma, dos nove alunos que participaram da pesquisa, encontramos quatro que 

declararam não saber e dois que não responderam.  

A Turma 2 foi a única que apresentou respostas na primeira aplicação. Ao 

analisá-las, observamos que seus conteúdos estavam diretamente relacionados a 

uma popular concepção alternativa, que define a energia como sendo somente uma 

fonte proveniente de eletricidade. Como, destacam-se as declarações dos alunos:  

A7: É a Energia que vem da eletricidade de Energia. 

A22: É em iluminação elétrica. 

Na segunda aplicação, percebemos uma notória diferença entre as duas 

turmas, o que indica uma mudança conceitual acerca do tema. Encontramos em 

suas declarações um conhecimento cientificamente aceito e comumente encontrado 

nos livros didáticos: “é a capacidade de um sistema físico realizar trabalho” 

(KAZUHITO; FUKE, 2013, p. 225), na qual a denominamos de “Resposta padrão”.  

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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A partir deste momento, chamaremos de “Resposta padrão” todo conjunto de 

declarações semelhantes, não necessariamente consideradas corretas, mas que 

correspondem a um número significativo de respostas iguais ou similares. Durante a 

análise, também foi possível encontrar respostas mais amplas:  

A16: Não há definição exata, mas podemos dizer que ela está associada a 

capacidade de produzir ação ou movimento e manifestar-se de muitas formas. 

2) O que é Energia Mecânica? Qual a diferença entre Energia Potencial e 

Energia Cinética? 

 

Figura 2.4.2: Gráficos referentes às respostas encontradas nos pré e pós-
testes da segunda questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em relação à segunda pergunta, na primeira aplicação do questionário, 

encontramos exatamente metade dos alunos da Turma 1 declarando não saber e 

outra parcela simplesmente deixando de responder. Dos poucos que responderam 

destacamos: 

A5: A Energia mecânica é através do nosso corpo. 

A11: Energia mecânica pra [sic] mim é um movimento do nosso corpo, que gera a 

energia mecânica. 

As afirmações acima destacam a compreensão dos estudantes sobre a 

Energia Mecânica estar relacionada ao movimento, dando como exemplo, o próprio 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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corpo humano. No entanto, não se preocuparam em esclarecer as outras Energias 

envolvidas. 

Os dados referentes à Turma 2 não diferem muito da Turma 1. Pois, o gráfico 

apresenta números que correspondem a mais da metade de seus alunos declarar 

não saber ou ter deixado de responder. Ainda nesta turma foi possível encontrar 

uma resposta que se diferiu das demais:   

A17: É a Energia mecânica que vem de mecânica e a Energia que vem de potência. 

Por mais que o aluno em destaque tente apresentar duas formas existentes 

de energia sua resposta ainda é vaga e incoerente, pois não deixa claro se está se 

referindo à potência mecânica, esta transmitida por meio de ações de forças físicas 

de contato ou elementos mecânicos, como engrenagem e alavancas ou se está 

tratando de potência elétrica, resultado da quantidade de energia convertida em 

trabalho por um determinado dispositivo elétrico em um intervalo de tempo.  

De todas as respostas encontradas no pré-teste, nenhuma apresentou as 

diferenças entre as energias pedidas. 

Na segunda aplicação observamos um crescimento quanto à “Resposta 

padrão” para ambas as turmas: “Energia cinética: é definida como aquela que está 

associada ao seu estado de movimento”; “Energia potencial: quando está 

potencializado para realizar trabalho” e “Energia Mecânica: está vinculada ao 

movimento”. Isso representa uma evolução conceitual nos alunos participantes. Para 

“outras” respostas encontramos na primeira turma algumas semelhantes a esta: “A 

Energia potencial é um dos tipos de Energia mecânica e a Energia mecânica de um 

corpo é soma da Energia potencial com a Energia cinética EM = Ep + Ec”. 

A declaração acima indica um conhecimento aceito cientificamente em 

relação à conservação da Energia Mecânica. No entanto, mesmo que os estudantes 

afirmem que ela corresponda a resultante de ambas as energias, os alunos não 

conseguem explicar a diferença de cada uma como foi pedido na questão 2. Isso 

pode indicar uma variação que ocorre durante uma mudança conceitual, muitas 

vezes, manifestada em forma de lacunas entre um pensamento e outro durante a 

construção de uma ideia nova (MORTIMER, 1996).  

3) Como a Energia chega a sua casa?  
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Figura 2.4.3: Gráficos referentes às respostas encontradas nos pré e pós-
testes da terceira questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para essa pergunta percebemos um acréscimo de quase 43% em relação à 

mudança ocorrida entre “Outra” e “Resposta padrão” na Turma 1 nos dois testes. A 

Turma 2 também mostrou um aumento para as respostas similares. Enquanto, a 

“Resposta padrão” para o primeiro teste resumia-se em: “pela rede elétrica” e 

“eletricidade”, em ambas as turmas, no segundo teste houve uma evolução 

conceitual significativa:  

A10: Depois de produzida a energia elétrica vai para as cidades através das linhas e 

torres de transmissão de alta tensão. 

A11: Começa por uma hidrelétrica e vem nos cabos condutores até minha casa. 

A20: Ela nasce do movimento dos geradores passa por estações transformadoras e 

redes de fio de alta tensão e percorre um longo caminho até chegar às tomadas. 

As respostas dos alunos A10 e A11 representam algumas das respostas 

encontradas em “outras” referente à Turma 1. Enquanto, a declaração feita pelo 

estudante A20 se enquadra na “resposta padrão” da Turma 2.  

As informações obtidas nos pós-testes indicam que os alunos estavam mais 

atentos quanto à clareza de detalhes em suas respostas. 

4) Dentre os tipos de geradores de Energia quais não agridem o meio ambiente? 

E os que mais agridem? Por que acha isso? 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 



 

38 
 

Figura 2.4.4: Gráficos referentes às respostas encontradas nos pré e pós-
testes da quarta questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa questão procurou ressaltar as concepções que os alunos possuem em 

relação ao meio ambiente e sua preservação, a utilização de recursos naturais e o 

impacto do homem na natureza através das produções energéticas. Suas escolhas 

refletiram sobre seus fatores culturais, vivências e interações com os debates 

sociais.  

A figura 2.4.4 apresenta uma mudança conceitual ocorrida na Turma 1. Ela é 

percebida quanto à troca de fonte na classificação “Agride” para “Não agride” como 

ocorre com a derivada da energia “Hidrelétrica”, assim como a inclusão de outras 

fontes não citadas anteriormente como “Maré”; “Biomassa” e “Eólica”, inclusas na 

classificação “Não Agride” e “Nuclear” para a classificação “Agride”. Entre as 

respostas relacionadas às que não agridem destacamos uma bastante interessante: 

A11: Olha [sic] todas no meu ver agride o meio ambiente, hidrelétrica sou a favor 

mais [sic] ela agride. 

Observa-se que o estudante acima, trouxe a percepção sobre as agressões 

indiretas que as fontes geradoras, mesmo as conhecidas renováveis, podem causar 

ao meio ambiente. Para as que agridem trazemos a seguinte declaração: 

A11: Usina nuclear, pois tem até uma cidade fora do Brasil que foi esvaziada por 

causa da explosão de uma usina nuclear. 

Percebemos que o mesmo aluno (A11), justifica sua escolha relacionando-a 

ao conhecimento sobre um desastre nuclear. Essas concepções trazidas pelo 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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estudante mostram o nível de interação que este possui frente aos debates sociais, 

importante elemento que o dirige a uma reflexão crítica em relação ao tema 

abordado. 

 As respostas classificadas como “Outras” referem-se às usinas que alguns 

alunos citaram, porém não souberam nomeá-las. 

Na Turma 2 também se percebeu a inclusão de novas fontes para a 

classificação das que mais agridem o meio ambiente, como “Nuclear”; “Biomassa” e 

“Hidrelétrica. Para as que não agridem, as fontes permaneceram as mesmas: 

“Solar”; “Eólica” e “Maré”. Nesta turma, poucos foram os que justificaram suas 

escolhas. Entre elas podemos citar: 

A7: As renováveis porque se renova da natureza, e não agride o meio ambiente. 

A20: Termoelétrica a carvão – emissão de gases de efeito estufa muito alta; poluição 

do ar com elementos que causam chuva ácida e afetam a respiração. 

Percebemos que na primeira reposta, o aluno procura deixar claro que as 

renováveis seriam a melhor escolha quanto à conversão de energia sustentável, 

porém se limita a dizer que se trata somente de recuperar os recursos naturais, sem 

dar mais explicações sobre elas. Já a segunda, encontramos uma explicação mais 

ampla sobre que tipo de fonte é considerada prejudicial não só para o meio 

ambiente como também para o próprio habitante.  

5) Se houvesse a instalação de uma usina geradora de Energia na sua cidade 

qual você preferiria? Por quê? 

Figura 2.4.5: Gráficos referentes às respostas encontradas nos pré e pós-
testes da quinta questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quinta questão procurou gerar uma situação problemática para o estudante. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Pois, ela traz a necessidade de o aluno refletir sobre suas representações sociais e 

perceber como sua interação com o meio ambiente lhe influencia e afeta suas 

escolhas. 

Na Turma 1 por mais que se observe que um significativo número de alunos 

tenha deixado de responder em ambos os testes, notamos que a mudança 

conceitual quanto às possibilidades de escolha foi evidente. Ainda que as seleções 

quanto aos tipos de fontes permanecessem as mesmas, observamos uma 

distribuição quantitativa entre elas. No primeiro questionário, a energia “Hidrelétrica” 

liderava entre as respostas, enquanto, no segundo questionário passa a ocupar a 

segunda posição, atrás da “Solar”, nas preferências dos estudantes, seguida pela 

“Eólica”. 

Essa mudança pode ser justificada pela aproximação dos estudantes quanto 

ao assunto abordado, promovido pela pesquisa e discussões em sala. 

A1: A usina solar: A transformação da Energia solar em Energia elétrica é com 

certeza a melhor opção de geração de Energia não causa nenhum impacto ao meio 

ambiente. 

O aluno acima, enquanto, na aplicação do pré-teste compôs o grupo dos que 

responderam “não sei”. Na segunda aplicação observamos uma evolução quanto às 

suas concepções. De certo modo, não há garantias de que sua primeira resposta 

tenha sido motivada por mera preguiça. Ainda assim, é sugestivo que sua 

participação nas atividades promovidas em sala tenha despertado seu senso crítico 

quanto a essas situações. 

 Na Turma 2 percebemos uma notória mudança nas respostas dos alunos. 

Assim como na questão 4, os alunos desta turma não declararam “não sei” ou não 

deixaram de responder esta pergunta no pós-teste. O que para a pesquisa 

representa um ganho significativo. Pois, percebe-se que os estudantes passaram a 

construir suas próprias ideias por meio das participações em debates e busca por 

informações. 

A7: A Energia renovável. Porque ela utiliza recurso da natureza que temos em 

abundancia em nosso estado, que é a água de rios e mares. 

A20: Energia Nuclear – Porque os gases do efeito estufa praticamente inexistente. 

Tem uma alta produtividade e não depende das condições climáticas. Os riscos de 

acidentes existem, porém a probabilidade são baixas se houver uma boa 
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administração. 

É perceptível que o primeiro aluno demonstre algumas dificuldades em 

relação à construção de totalidades (MORTIMER, 1996). Assim como fez na questão 

anterior, ele conseguiu se situar em um plano de conceitos científicos, porém não 

alcançou um nível superior, que são as explicações e distinções entre um fenômeno 

e outro. O aluno ficou estagnado e não progrediu. Mortimer (1996) atribui a essa 

situação à diferentes fases da construção compensatória na teoria piagetiana, uma 

vez que a existência de uma perturbação em potencial não significa, 

necessariamente, a superação da ideia inicial. Os alunos poderiam não reconhecer 

a perturbação enquanto tal e suas ideais permaneceriam inalteradas. Para mudar 

isso, o autor sugere que se deva construir melhor a teoria primeiro, para só então a 

contrapor com as concepções dos estudantes.  

Apesar da declaração do aluno A20 estar carregada de concepções 

alternativas, ele consegue esclarecer corretamente os fenômenos envolvidos. 

Representando, assim, uma mudança conceitual. 

  6) Qual a unidade de medida para Energia? 

 

Figura 2.4.6: Gráficos referentes às respostas encontradas nos pré e pós-
testes da sexta questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na Turma 1, observamos uma evidente evolução conceitual, na qual mais de 

80% da turma passa a responder corretamente na segunda aplicação do teste. 

Fonte: resultados da pesquisa. 
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Infelizmente, o mesmo avanço não ocorre com a Turma 2. Observamos uma 

queda preocupante em relação ao conceito científico. Isso explica a forte resistência 

que um determinado grupo de estudantes demonstra ao entrar em conflito com seus 

conhecimentos prévios.  “Volts”; “KWat” e “𝐸𝑐 =  
𝑚𝑣2

2
” foram algumas das “Outras” 

respostas encontradas para esse grupo. São declarações que evidenciam a 

permanência de suas concepções. 
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3 RESULTADOS 
 

Através das análises das produções escritas dos alunos realizadas no pré-

teste, observou-se a ocorrência da evolução conceitual à medida em que realizavam 

as atividades propostas. Percebeu-se que, com a comparação entre as duas 

aplicações, houve uma diminuição no número de declarações carregadas de 

conhecimentos prévios sem bases científicas e um aumento do número de 

declarações cientificamente aceitas no pós-teste. Portanto, as atividades propostas 

parecem ter contribuído para a evolução conceitual para a maioria dos estudantes, 

em especial, a atividade experimental, que proporcionou a aproximação com os 

conceitos físicos. Os poucos que ainda carregaram senso comum em suas 

respostas, conseguiram de certa forma distanciarem daquela concepção alternativa 

demonstrada no teste inicial.  

Esta comparação entre os resultados dos testes aplicados afirma que a ideia 

de “uma evolução conceitual não seria necessariamente a passagem de uma forma 

de pensar intuitiva para uma científica e sim uma mudança na forma de pensar do 

aluno” (PEREIRA; FERNANDES, 2014, p. 7).  Mesmo após a realização de todas as 

etapas deste trabalho, algumas respostas tenderam a se repetir refletindo assim a 

resistência do senso comum face o conceito científico. 
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4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

A proposta tratou-se de uma sequência didática na qual a inclusão de um 

experimento de baixo custo possuiu o propósito de auxiliar o estudante a 

compreender melhor os conceitos científicos abordados sem ter que fazer uso de 

uma física estritamente dura, sem muitas vezes, estar relacionada com contextos 

sociais.  

A aplicação dos testes possibilitou observar uma frequência em relação às 

concepções alternativas dos alunos sobre alguns pontos abordados pela disciplina. 

Nesse sentido, entendeu-se que muitas vezes a abordagem conceitual não sustenta 

o entendimento de todo o conteúdo e que a resistência de suas concepções 

alternativas tendeu a permanecer no indivíduo. 

A abordagem procurou justificar que a inclusão dos experimentos em sala de 

aula melhora o envolvimento do aluno com a disciplina, melhora a relação entre os 

grupos de estudantes e auxilia o estímulo de sua Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), que na teoria de Vygotsky (1978, p.86 apud FINO, 2001, p. 277), é 

definida como “a distância entre a capacidade de resolver problemas 

individualmente e o nível de desenvolvimento potencial determinado através da 

orientação de um professor ou colaboração de colegas mais capazes”. Sendo assim, 

através do uso desses experimentos pode-se observar e concluir que a construção 

do carrinho contribuiu para a compreensão e/ou superação dos conceitos prévios de 

energia mecânica, bem como, o cálculo de velocidades médias e de energias 

cinéticas também colaboraram para a compreensão do conceito de energia cinética. 

Isto pode ser visto ao longo das discussões promovidas em sala de aula na qual 

permitiram a inserção contextual da prática desenvolvida.  

Vale ressaltar que devido ao atípico ano letivo de 2016, por conta de um 

movimento paredista, os cálculos realizados para a obtenção da energia cinética 

foram feitos mecanicamente e sem o devido tempo para um maior aprofundamento 

e fixação de conteúdos sobre operações matemáticas. 

O trabalho se preocupou em mostrar que a prática experimental pode ser 

utilizada em qualquer nível de escolaridade e modalidade, sem excluir os indivíduos 

que já participam de uma parcela excluída da sociedade e que essa prática com o 

público da EJA pode de fato ser bem-sucedida. 

A evolução conceitual ocorre gradualmente e de forma espontânea, sem que 
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para isso haja necessariamente uma intervenção direta do professor. A mudança 

conceitual ocorre intrinsicamente fazendo o estudante uma conexão com suas 

concepções alternativas e os conceitos a serem aprendidos. 

A sequência didática desenvolvida neste trabalho possibilitou-nos ter uma 

visão mais ampla sobre como trabalhar com o público da EJA. De forma 

diferenciada e com mais qualidade, evidenciando suas participações em sala de 

aula. Pode-se dizer que o trabalho foi bem-sucedido promovendo discussões e 

reflexões sobre o tema. Dando a eles a possibilidade de enxergar a Física não como 

uma disciplina entediante, cheias de cálculos e que nada tem a ver com suas vidas, 

e sim, que traz significados para temas necessários e urgentes como a conversão e 

o consumo de energia.  
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