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APRESENTAÇÃO 

Com a reforma do Ensino no Brasil, implantada pela Lei 

N9 5692 de 1~ de agosto de 1971, fixando as diretrizes e ba

ses para o ensino de 19 e 29 graus, surgiu a necessidade de 

uma reorganizaÇão do ensino, de âmbito nacional. 

O Ensino Superior vem sendo igualmente reestruturado, no 

sentido de poder atender às necessidades de formação, treina

mento e aperfeiçoamento do professor universitário. 

Várias iniciativas educacionais estão em pleno desenvolvi 

mento, dando-se esnecial ênfase à preparação técnico-urofissio 

nal do professor. 

Muitos problemas de natureza educacional se evidenciam d~ 

imediato, exigindo medidas técnico-pedagógicas indispensáveis 

à busca de alternativas de solução. 
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Ressalta-se o valor da pesquisa no campo da Educação e 

do Ensino em geral, com amplas perspectivas à investigação 

científica em todas as áreas e, em especial, na do ensino 

integrado de Ciências. 

Neste sentido, vários projetos foram planejados e estão 

em diferentes fases de execuçao no Brasil. 

Com base na observação empírica, nestes anos de experiê~ 

cia docente no ensino de Ciências Físicas e Biológicas, no 

19 e 29 graus, algumas questões preliminares de pesquisa, re 

!acionadas ao conceito de Energia, emergiram naturalmente,c~ 

mo fonte inspiradora para o planejamento e execução do pre

sente estudo exploratório. 

Na impossibilidade de se realizar um estudo sobre a usi-

cogenese do conceito de energia, outras indagações sobre a 

temática surgiram espontaneamente. 

A título de questões de pesquisa, dois problemas básicos 

sao apresentados como fonte geradora de novos problemas mais 

restritos e específicos. 

1 - Que níveis de conhecil~nto do conceito de ENERGIA existem em 

crianças de escolaridade de 19 grau, abrangendo alunos de am

bos os sexos, na faixa etária de 10 a 14 anos de idade, de 

r-a. Oa ... . ? ;::;- a o-. ser1es . 
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2 - Quais as implicações das respostas das crianças de · ~. a : ~. 

séries, referentes ao conceito de e11ergia, para o planejame~ 

to do ensino integrado de Ciências no Currículo por Área ? 

Em cons.eqUência destas questões bisicas e preliminares, 

oito problemas são investigados, referentes à existência de 

uma ou mais relações proviveis entre a habilidade cognitiva 

de alunos para: 

identificar o conceito de energia relativo aos elemen-

tos semânticos implÍcitos e o estabelecimento de N re 

lações; 

- entre a habilidade cognitiva de alunos para identific~ 

o conceito de energia e a seqUência do fenômeno; 

- entre a habilidade cogBitiva de alunos para identificar 

o conceito de energia, organizar a informação e descre-

ver o fenômeno; 

- entre a habilidade cognitiva de alunos para identificar 

o conceito de energia, organizar a informação, descre -

ver e explicar o fenômeno; 

- entre a habilidade cognitiva para identificar o concei

to de energia e os conceitos obtidos em Matem~tica, Ci

ências, Comunicação e Expressão e Estudos Sociais; 

- entre a habilidade cognitiva de alunos para identificar 

o conceito de energia e o nível de pensamento operató -

rio em que se encontram; 
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- entre a habilidade cognitiva de alunos para identliicar 

o conceito de· energia e a idade e o sexo, respectiva

mente. 

O projeto piloto consistiu na testagem de um instrumento 

de avaliação, constituído de um questionário com vinte e 

seis palavras de maior freqUência, organizado a partir de 

um levantamento pr~vio de cinqtienta vocábulos conhecidos por 

alunos de s!. a s!. s~ries, realizado com a participação de 

algumas escolas de Porto Alegre. 

A segunda parte do instrumento consta de seis (6) ques

tões, sendo as cinco (5) primeiras com figuras ilustrativas, · 

representando fenômenos físicos a se.rem descri tos e interJr_! 

tados livremente pelos alunos. Em cada uma delas o conceito 

de ENERGIA está sempre presente como um elemento semântico 

implícito. 

A sexta questão, assim enunciada - O QUE A PALAVRA ENERGIA 

SIGNIFICA PARA VOCÍ: ? - deveria ser respondida por Último, sem 

que da mesma, os alunos tomassem conhecimento prévio. 

O estudo piloto envolveu quarenta e nove (49) alunos de 

ambos os sexos, sorteados, integrantes de um col~gio desta 

Capital, considerado de nível s6cio-econ6mico m~dio superior, 

o qual foi objeto de deliberada escolha. 
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O mesmo instrumento foi aplicado em alunos licenciandos 

do Curso de FÍsica, de Porto Alegre, com o objetivo de se po 

der estabelecer possíveis parâmetros de comparação relativos 
... 
as respostas dadas. 

Simultaneamente ao estudo piloto, foi realizado um levan 

tamento bibliográfico para verificar o conceito de energia 

constante em livros textos de Ciências, utilizados em Escruas 

de 19 e 29 graus. 

Após a realização do estudo piloto foram estudados 171 

alunos, homogêneos quanto ã classe sócio-econômica, de ~. a~

séries, da mesma escola de nível sócio-econômico médio supe-

rior, de Porto Alegre, na faixa etária de 9 a 16 anos. 

Nesta mesma população de alunos foi aplicado o teste de 

KURTBERGLING in TI-IE DEVELOPMENf OF HIPOTETIC-DEDUCTIVE 11-IINK IN CHILDREN, 

1974, para verificar o nível de pensamento hipotético-deduti

vo dos mesmos e suas possíveis correlações com as respostas 

dadas pelos referidos alunos (ANEXO 4 ) . 

A aplicação do mencionado teste aos quarenta e nove (49) 

alunos do estudo piloto não foi possível, por ter sido in-

traduzido posteriormente no projeto, para maior enriquecime~ 

to da pesquisa. 
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O tratamento estatístico baseou-se no STATISTICAL PACKAGE 

FOR 11-IE SOCIAL SCIENCES (SPSS) e na distribuição de freqUência a~ 

saciada de casos, de acordo com duas ou mais variáveis clas

sificatôrias (Crosstabulation). 

Dentre os testes estatísticos de significância,indicados 

pela CROSSTABULATION, optou-se pelo E ta, que ê uma medida de 

associação, designada razão ou Índice de correlação, 

duas ou mais variáveis. 

entre 

Para se verificar o grau de significância do valor de 

Eta, utilizou-se o teste Z, cujos valores obtidos sugerernque 

os resultados encontrados na pesquisa podem ser considerados 

estatisticamente significativos, em nível de 0,05. 

Os dados da pesquisa foram nrocessados pelo Centro de 

Processamento de Dados da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Apesar da valiosa e competente colaboração do mesmo, 

dificuldades de ordem técnica no processamento dos dados con 

tribuirarn para o atraso na conclusão da presente pesquisa. 

No presente estudo exploratório sao revisados os concei

t:o s de ENERGIA e o de ENSINO INTEGRAOO DE CIENCIAS. 

Na revisão da literatura verifica-se, comumente, que a 

ENERGIA ê definida corno "capacidade de realizar trabalho",p9_ 

dendo manifestar-se sob diferentes formas. 
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Entretanto, tal definição é passível de controvérsias, não 

havendo unanimidade em aceitá-la integralmente. Em livros tex 

tos de Ciências, de 19 e 29 graus, freqUentemente, a energia 
.... 
e apresentada "como capacidade de produzir trabalho". 

Nesta pesquisa verifica-se que há necessidade de uma re-

formulação na apresentação do conceito de energia, em livros 

didáticos, de modo a evitar que alunos de 19 e 29 graus nos-

sam adquirir uma noção cientificamente erronea ou incomnleta. 

O tema ENERGIA é de excepcional relevância, muito especi

almente no atual contexto nacional e mundial, devido à crise 

energética existente. 

Por este motivo, os esforços coonerativos das autoridades 

governamentais, educadores, administradores e especialistas de 

um modo geral, ~e fazem necessários numa açao convergente e 

no sentido de se desenvolver uma atitude de maior responsabi-

lidade individual e social, no uso das diferentes fontes e re 

cursos energéticos do País. 

Daí o destacar-se a importância do pa9el da Escola de 1 9 

e 29 graus e das Universidades, bem como de ~lanejamento de 

currículos dinâmicos, onde os problemas relacionados à ener-

gia, preservação da vida e do meio ambiente urbano e rural se 

jam estudados sistemática e cientificamente, por todas as es-
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colas, incentivando-se a canacidade criadora dos educandos 

para o desempenho da função social que lhes caberá na socie

dade do futuro. 

O desenvolvimento de uma consci~ncia ecol6gica indiv~~al 

e social ~ um dos objetivos educacionais a ser trabalhado 

com especial ênfase e sistematização no 19 e 29 graus de es

colaridade. 

O conceito de ENERGIA e SUAS IMPLICAÇOES ECOL0GICAS E 

SOCIAIS poderão ser, em caráter experimental, o foco de um 

projeto de ensino integrado de Ci~ncias, especialmente para 

a Escola de 19 grau, tendo-se em vista a realidade e as ne

cessidades brasileiras. 

O problema da integração do ensino de Ci~ncias - vem sendo 

objeto de cuidadoso exame realizado por especialistas nos 

diferentes campos do conhecimento científico, metodolÓgico e 

educacional em diferentes países. 

Projetos de ensino integrado de Ci~ncias t~m recebido da 

UNESCO o máximo apôio e divulgação, através de encontros e 

congressos internacionais. 

No Brasil, a própria Reforma do Ensino estabelece a ,ne

cessidade de se promover um ensino integrado na Área de Ci

~ncias, exigindo-se, pois, a formação de professores em con

dições de realizá-lo com a maior efici~ncia possível. 
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Destaca-se a efetiva valorizaç~o do principio da . inter-

disciplinaridade, como pré-requisito para a organizaç~o de 

curr!culos dinâmicos, em que o ENSINO ATIVO E INTEGRADO pos-

sa ser realmente executado, regularmente, em todo o sistema 

escolar. 

Sem a necessária e indispensável flexibilidade, além da 

observância de outras condições inerentes à estrutura organi 

zacional do planejamento e execuç~o do curr!culo escolar, os 

objetivos educacionais previstos, em geral, para o ensino de 

19 grau, n~o serao conseguidos, deixando-se de atender 
... 
as 

necessidades reais da população brasileira, nesta faixa de 

.escolaridade, com graves preju!zos para o uleno desenvolvi -

mento do País. 

O ensino ativo e integrado constitui um permanente desa-

fio a criatividade de educadores e especialistas, cuja solu-

çao exige medidas educacionais e metodológicas compatíveis 

com sua real natureza e necessidades, para que sua implemen-

tação seja efetivamente produtiva. 

Em razao da relevância e oportunidade do tema, várias s~ 

· gestões e hipóteses de trabalho s~o apresentadas para pesqu~ 

sas posteriores, relacionadas à ENERGETICA ECOLdGICA e ao ensino 

integrado de Ciências ao nível de 19 grau. 
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RESUMO 

Este trabalho consta de um estudo exDloratório sobre o 

conceito de ENERGIA, em crianças de escolaridade de 19 Grau, 

compreendendo alunos de s!. a 8~. séries, de ambos os se

xos, de uma escola de nível sócio-econômico médio superior de 

Porto Alegre. 

O projeto piloto consistiu na testagem de um instrumemo 

de avaliaç~o, aplicado a uma amostra aleatória de 49 alunos 

de ambos os sexos, de ·s!. a s!. séries, integrantes da esco

la acima referida. 

O mesmo instrumento de avaliação foi aplicado em alunos 

licenciandos do Curso de FÍsica, de Porto Alegre, com o obj~ 

tivo de se poder estabelecer possíveis parâmetros de compara 

ção relativos às respostas dadas. 

Realizado o estudo piloto foram estudados 171 alunos, h~ 

mogêneos quanto à classe sócio-econômica, na faixa 

compreendida entre 9 a 16 anos. 

etária 
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São analisadas as respostas dos alunos referentes ao co

nhecimento do conceito de energia; à identificação dos elemen 

tos semânticos explÍcitos e implÍcitos, abrangendo o conceito 

de energia e à seqtiência do fenômeno bem como ao grau de ide~ 

tificação de elementos semânticos implícitos, compreendendoe~ 

pecificamente o conceito de energia e o número total de rela

ço~s estabelecidas, sexo, idade, nível de pensamento operató

rio, conceitos obtidos em Matem~tica, Ciências, Estudos Soci

ais e Comunicação e Expressão, além de serem analisados ou

tros aspectos em função dos problemas propostos. 

O tratamento estatístico foi desenvolvido utilizando-se o 

STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES (SPSS) e . baseou-se na di~ 

tribuição de freqtiência associada de casos, de acordo comduas 

ou m,a i s v a r i~ v e i s c 1 as s i f i c a t ó r i as (C r os s tabu 1 a t i o n) . Os da

dos da pesquisa foram processados pelo Centro de Processamen

to de Dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Dentre os testes estatísticos de significância, indicados 

pela CROSSTABULATION, optou-se pelo E ta, que é uma medida de as-

sociação designada razao ou Índice de correlação entre 

ou mais vari~veis. 

duas 

Para se verificar o grau de significância do valor de Eta 

utilizou-se o teste Z, cujos valores obtidos sugerem que os 

resultados encontrados na pesquisa podem ser considerados es-
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tatisticamente significativos a um nível de 0,05. 

Em razao da relevância e oportunidade do tema, várias su 

gestões ·e hip6teses de trabalho s~o apresentadas para pesqul 

sas posteriores, relacionadas à ENERG.eTICA ECOLdGICA e ao ENSINO 

INTEGRADO DE CIENCIAS ao ní v e 1 de 1 C? Grau. 
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· ABSTRACT 

This exp1oratory study investigates the concept of 

"energy" that 5th to 8th e1ementary schoo1 studentes have. 

Data co11ection took place in a school of Porto Alegre of 

high socio-economic leve1. 

The pilot-project tested an evaluation instrurnent Which 

was applied to a random1y chosen samp1e of 49 students of both 

sexes. The same instrurnent was applied to -students licenced :i:n 

Physics in Porto Alegre, in order to set a parameter for 

comparison between answers. 

After that, a sarnple of 171 students of age ranging from 

9 up to 16 and be1onging to equa1 socio-economic c1ass was 

constituted. Students' answers were analysed as to their 

know1edge of the concept "energy"; to the identification of 

implicit and exp1icit semantic e1ernents, comprising the 

concept "energy" and the phenomenon sequence, as wel1 as the 

level of identification of the implict semantic e1ements, 
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embodying specifically 

number of ·· established 

operational thinking, 

the concept "energy" and the total 

relationships, sex,. age, level of 

grades obtained in Math, Science, 

Humanities, and Portuguese, including other aspects related 

to the subject matter in study. 

Statistical treatment was done through crosstabulation 

wi th basis on the "Statistical Package for the Social Sciences". 

Data were processed by the Data Processing Center of the 

Federal University of Rio Grande do Sul. From amongsignif icant 

statistical tests found through this treatment, the Eta test 

was chosen for being a measure of association or correlation 

index between two or more variables. In arder to survey the 

significance level of Eta, the test Z was utilized and showed 

significance at 0.05 level. 

Taking into consideration the relevance and timeliness of 

the subject, several suggestions and study hypotheses are 

offered for consideration for further research work 

to "ecologic energetic" and the comprehensive teaching 

Science in the elementary school. 

related 

o f 



I - INTRODUÇÃO 

Com a reforma do Ensino no Brasil, implantada pela Lei 

N9 5692 de 11 de agosto de 1971, fixando as diretrizes e ba

ses para o ensino de 19 e 29 graus, a reorganização do ensi

no imp6s-se como uma necessidade. Dai originou-se uma s~ri e 

de providências politico-administrativas e psicopedagógicas 

indispensáveis à implementação da citada reforma. 

O ensino superior (39 grau) vem sendo igualmente re-est~ 

turado no sentido de poder atender às necessidades de forma -

ção, treinamento e aperfeiçoamento do professor de nivel un i

versitário, capacitando-o para fazer face às exigências da 

demanda de docentes que atuarão no ensino de 19 e 29 graus. 

Várias iniciativas educacionais estão em pleno desenvol -~ 

menta, dando-se especial ênfase ao problema de preparaçao têc 

nico-profissional do professor e ao incentivo à pesquisa no 

campo da Educação, favorecendo-se, especialmente, a atuali za

çao e aperfeiçoamento do professor nas diferentes areas e cam 
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pos de estudo, além da organização de Cursos de Licenciatura 

de Curta Duração e Licenciatura Plena, com a finalidade de 

poder atender às exigências de formação de professores a mê-

dio e longo prazo. 

Tais ocorrências revelam o clima de renovaçao do sistema 
\ 

de ensino universitário com vistas à realidade econômica e 

sócio-cultural do Brasil, sendo que as autoridades educacio

nais estão envidando esforços para a implementação da refor

ma do ensino brasileiro em todos os graus, já em fase de e-

xecuçao. 

Muitos problemas de natureza educacional se evidenciam 

desde logo, impondo-se medidas técnico-pedagÓgicas indispen

sáveis à busca de alternativas de solução. Deste modo, r es-

salta-se o valor da pesquisa no campo da Educação e do Ensi 

no em geral, abrindo amplas perspectivas à investigação cie~ 

t!fica em todas as áreas e, em especial, na do ensino inte-

grado de Ciências. 

Neste particular, vários projetos foram planejados e es-

tão em diferentes fases de execução no Brasil. 

A observação empírica, nestes anos de experiência docen

te no ensino de Ciências Físicas e BiolÓgicas, face à propo-

sição de problemas cientificas para alunos de 19 e 29 graus, 
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constitui urna fonte de inspiração p_a.ra que se formule algumas 

questões preliminares de pesquisa, relacionadas ao conceito de 

Energia. 

Observou~se que alunos de ambos os sexos, na faixa etária 

de 11 a 14/15 anos, face a problemas de Ciências propostos em 

diferentes situações de ensino, corno por exemplo: 

A água corno fonte de energia. 

Corno aproveitar o ar corno fonte de energia? 

Corno o homem poderia utilizar a energia solar? 

apresentam, de um modo geral, respostas ilustrativas, onde 

quase sempre aparecem moinhos movidos a água, rnujolos, moinms 

de vento, cataventos, barco à vela, lente de aumento e/ou es

pelhos expostos ao sol para produ zirem fogo. Estes são os e

xemplos mais freqUentes observados nos alunos mencionados. 

Tais respostas parecem se repetir sempre que os mesmos 

problemas são propostos a alunos neste nível de escolaridade 

em diferentes escolas. 

Respostas semelhantes, também, sao observadas com alunos 

de 19 grau, de escola noturna e com mais idade. 

Isto sugere a formulação de algumas indagações. 
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Como explicar a semelhança de tais respostas padr~o? 

Deveria ser conseqUência direta do ensino de Ciências em 

algum momento na vida escolar destes alunos? Ou seria conse

qtlência de -.outras influências, em especial, a hist6ria das 

descobertas e invenções re~lizadas pelo homem, estudada em 

outras disciplinas? Que outros fatores ou influências pode

riam contribuir para elucidarem aqueles tipos d~ respostas? 

Seria uma quest~o de herança cultural, antropolÓgica, na 

qual o homem poderia refletir, consciente ou inconscientemen 

te, toda a história da evolução humana? 

O que se passaria com o aluno, quando, pela primeira ve~ 

se visse defrontado com semelhantes proposições? 

Uma suposiç~o inicial apresenta-se de imediato. 

Os alunos apresentam tipos padronizados de respostas, po! 

que, os problemas propostos, por sua natureza intrínseca, 

não oferecem outras alternativas a não ser aquelas possíveis 

opções, as quais eles encontram, mais ou menos intuitivamen

te, e independente do nível de compreensao do conceito de 

energia. 

Se o homem primitivo se deparasse com os mesmos proble -

mas, em situaç~o real de vida, repetir-se-ia o mesmo proces-
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so histórico de sua evolução cultural? 

Estas sao, em linhas gerais, as indagações formuladas e 

que servem de motivação para uma pesquisa sobre o conceito 

de Energia, em crianças de ambos os sexos, na faixa de 10/11 

a 14/15 anos de idade, em nível de 19 grau de escolaridade. 

Na verdade, refletindo-se melhor sobre os motivos em 

questão, o que se pretendia, inicialmente, era indagar sobre 

.a psicogênese do conceito de energia, embora isto fosse uma 

pretensão arrojada. 

Neste caso, dever-se-ia realizar um estudo de maior ex-

tensão e profundidade, analisando-se o desenvolvimento evolu 

. - . tivo e psicogen~tico da criança, submetendo-~ a exper1enoas 

previamente selecionadas, as quais possibilitassem coletar 

dados capazes de fornecerem indicações sobre o seu comporta-

mento cognitivo, através de respostas dadas, para a solução 

de situações problemas, onde o conceito de energia estivesse 

explícito e/ou implicitamente, sempre presente. 

Certamente que um estudo sobre a psicogênese do conceito 

de energia revela um alto nível de pretensão,a exigir uma a

titude perseverante,bem como sÓlidos e complexos conhecimen-· 

tos de Psicologia Gen~tica, PsicolingUÍstica, Epistemologia 

Gen~tica e outros campos de conhecimentos especializados, P! 
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ra se enfrentar e superar os mÚltiplos Óbices de 

epistemolÓgica, metodolÓgica e de avaliação. 

natureza 

Na impossibilidade de realizar um estudo sobre a ps1co-

genese do ~onceito de energia, outras questões sobre a tem~ 

tica emergiram espontaneamente,em conseqtiência das observa-

çoes e problemas referidos anteriormente. 

Deste modo, a título de questões de pesquisa, dois pro

blemas básicos são apresentados como fonte ger adora de no-

vos problemas mais restritos e específicos. 

1 - Que níveis de conhecimento do conceito de energia 

existem em crianças de escolaridade de 19 grau, a-

brangendo alunos de ambos os sexos, de 11 a 14 a-

a a a a ~ . nos de idade, de 5- , 6- , 7- e 8- ser1es? 

2 - Quais as implicações das respostas das crianças de 

a a a a ~ 5-, 6-, 7- e 8- series, referentes ao conceito de 

energia, para o planejamento do ensino 

de Ciências no Currículo por Área? 

integrado 

Em face dessas indagações propoe-se o presente estudo a 

investigar os seguintes problemas: 



- 7 " -

1 - Qual a relação provável entre os alunos que identi

ficam o conceito de energia (códigos 01, 02, 03, 04, 

OS, 12, 13, 14, 16, 17 e 19) referente aos ELEMENTOS 

SEMÂNTICOS IMPLÍCITOS E O ESTABELECTh~O DE RELAÇOES? 

2 - Qual a relação provável entre os alunos que identi

ficam o conceito de energia (códigos 01, 02; 03~ O~ 

O 5 , 12 , 13 , 14 , 16 , 1 7 e 19 ) e a SEQuENC IA DO FENOHENO? 

3 - Qual a relação provável entre os alunos que identifi 

cam o conceito de energia (códigos 01, 02, 03, 04,0~ 

12, 13, 14, 16, 17 e 19) e que ORGANIZAM A INFORMAÇÃO E 

DESCREVEM O FENOMENO ? 

4 - Qual a relação provável entre os alunos que identif~ 

cam o conceito de energia (códigos 01, 02, 03, 04, 

OS, 12, 13, 14, 16: 17 e 19) e que ORGANIZAM A INFORMA

ÇÃO, DESCREVEv1 E EXPLI00.1 O FENÜMENO? 

5 - Qual a relação provável entre os alunos que identifl 

cam o conceito de energia (códigos 01, 02, 03, 04,0~ 

12, 13, 14, 16, 17 e 19) e os conceitos obtidos em 

MATEMÁTICA, CIENCIAS, COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO e ESTUOOS SOCI -

AIS ? 
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6- Qual a relação provável entre o~ - alunos que identi

ficam o conceito de energia (c6digos 01, 02, 03, O~ 

OS, 12, ·13, 14, 16, 17 e 19) e o N!VEL DE PENSAMENTO O 

OPERAT6RIO em que se encontram ? 

7 - Qual a relação provável entre os alunos que identi

ficam o conceito de energia (c6digos 01, 02, 03, O~ 

O 5, 12 , 13, 14 , 16 , 1 7 e 19) e a IDADE dos a 1 unos 

das 5~ 6~ 
' ' 

a a -7- e 8- series ? 

8 - Qual a relação provável entre os alunos que identi

ficam o conceito de energia (c6digos 01, 02, 03, O~ 

O 5 , 1 2 , 13 , 14 , 16 , 1 7 e 1 9 ) e o SEXO dos alunos 

das 5~ 6~ 
' ' 

a a -7- e 8- series ? 

Face ao exposto, considerando a tendência do ensino de 

Ciências em outros países de tecnologia educacional mais .. a

vançada, e, mesmo, em decorrência do próprio espírito que 

orienta a reforma do sistema de ensino no Brasil, justifica

se o projeto de pesquisa, tendo por tema .básico um estudo ex 

ploratório sobre níveis de compreensão do conceito de Ener -

gia em Crianças de escolaridade de 19 grau, compreendendo a-

d a 6a a · a - . lunos e 5-, -, 7- e 8- ser1es e suas implicações no plane-

jamento do ensino integrado de Ciências. 



II - REVISÃO DA LITERATURA 

Considerando a natureza da presente pesquisa e os objetl 

vos colimados, a revis~o da literatura abranger~ basicamente 

o CONCEITO DE ENERGIA e o ENSINO INTEGRADO DE CIENCIAS. 

Para tanto, inicialmente, verificar-se-~ a etimologia do 

conceito de energia a seguir: 

1 - ETIMOLOGIA 

A) - Segundo o Novo Dicion~rio da Lingua Portuguesa de 

AUR~LIO BUARQUE DE HOLANDA (p.S27) tem-se com refe

rência a palavra ENERGIA o seguinte: 

ENERGIA (Do grego En~rgeia, pelo latim Energia)s~

gular, feminino. 

B) - De acordo com o Dicionário Brasileiro da LÍngua Por

tuguesa Mirador Internacional da Encyclopaedia Bri -

tannica do Brasil (v.l, p.671): 

ENERGIA (1. energia, grego en~rgeia) s.f. 
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C) - Conforme o Dicion~rio Etimol6gico da Lingua Portu~ 

guesa de ANTENOR NASCENTES: 

·ENERGIA Do grego, Enérgeia, eficácia, açao, força, 

pelo latim Energia. 

D) - N~ Enciclopédia Mirador Internacional publicada pe

la Encyclopaedia Britannica do Brasil sob a direção 

de ANTONIO HOUAIS (V.S. p.3833) a etimologia da pa

lavra ENERGIA é formada do latim tard. ENERGIA, do 

grego enérgeia, "Força em Ação" (por oposição ao 

grego dynamis, "Força e Potência") formado de enér-

·o-es de en "em" e "ergan" trabalho obra" 
~' ' ' ' . 

2 - DEFINIÇOES 

De acordo com o Novo Dicionário da Lingua Portuguesa de 

AURELIO BUARQUE DE HOLANDA (p.527) tem-se as seguintes de 

finições relacionadas ao conceito de Energia: 

a) Maneira como se exerce uma força 

b) Força moral: firmeza 

c) Vigor, força 

A) - ·Filosofia 

segundo ARIST6TELES o exerc!cio mesmo da atividade 

em oposição ã potência da atividade e, pois, à for-

ma; ENERGEIA. 
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Propriedade de um sistema que lhe permite realizar 

trabalho. A energia pode ter vârias formas (calorí 

fica, cinética, elétrica, eletromagnética, mecâni

c~, potencial, química, radiante), transformâveis 

umas nas outras e cada uma capaz de provocar fenô

menos bem determinados e característicos nos siste 

mas fÍsicos. 

Em todas as transformações de energia hâ completa 

conservaçao dela, isto ê, a ENERGIA NÃO PODE SER 

CRIADA, MAS APENAS TRANSFORMADA (19 Princípio da 

Termodinâmica). 

A massa de um corpo pode se transformar em energia, 

e a energia, sob forma radiante, pode transformar

se em um corpúsculo com mass a . 

1) . ENERGIA ATOMI.CA - FÍsica Nuclear. 

2) . ENERGIA CALOR!FICA - FÍsica. Energia Térmica. 

3) . "ENERGIA CINETICA - Fisica - A energia que um co r 

po possui por estar em movimento. 

4} ENERGIA DE PERMUTA - FÍsica - A que estâ associ a 

da às forças de permuta de um sistema. 

s)· ·ENERGIA DE ·REPOUSO - FÍsica - A que um corpo em 

repouso possui num determinado referencial, eque 

é igual ao produto da sua massa em repouso pelo 

quadrado da velocidade da luz. 



- 12 -

6) ENERGIA INTERNA - Fisica - Funç~o de Estados de 

um sistema, que cresce quando este recebe calor 

do exterior, e decresce quando o sistema forne

ce trabalho ao exterior. A sua variaç~o é igual 

i diferença entre o calor recebido e o trabalho 

cedido e só depende do estado final e do estado 

inicial do sistema. 

7) ENERGIA LIVRE - Fisica - Funç~o de estado de 

um sistema igual à diferença entre a entalpia 

(ou a energia interna e o produto da temperatu

ra pela entropia). 

8) ENERGIA NUCLEAR - Fisica Nuclear. A que é prod~ 

zida nas reações nucleares, especialmente nas 

de fiss~o nuclear, e se origina da transforma -

ção de parte da massa das partículas e núcleos 

reagentes em energia; energia atômica. 

9) ENERGIA POTENCIAL - Fisica - energia de um cor

po, ou de um sistema de corpos, a qual só depe~ 

de da posiç~o do corpo ou da configuraç~o do 

sistema. 

10) ENERGIA RADIANTE- FÍsica- A que _pode ser trans 

mitida de um ponto a outro do espaço sem a pre -

sença de meios materiais, propagando-se como on

da. 

11} ENERGIA TERMTCA - FÍsica - A que se manifesta sob 

a forma de calor; energia calorífica. 
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Conforme consta no Dicionário Brasileiro da LÍngua Port~ 

guesa Mirador Internacional da Encylopaedia Britannica ro 

Brasil (V.l, p.671): 

1) Capacidade dos corpos para produzir um trabalho ou 

desenvolver urna força. 

2) Modo corno se exerce urna força; eficácia. 

3) Qualidade do que é enérgico; resolução nos atos; fir~ 

rneza. 

4) Atividade diligente. 

5) Força FÍsica. 

6) Força moral. 

7) Vigor. 

8 ) F orça em a ç a o . An t . (a c e p ç õ e s 3 , 5 , 6 e 7 ) : fraque z a . 

9) Energia absorvida, Eletri: energia gasta por urna ma -

quina ou mecanismo durante o seu funcionamento. 

10) Energia a pont_o zero: energia cinética remanescente 

numa substância sujeita a temperatura de zero absolu

to. 

11) Energia atômica Fis: Energia liberada por alterações 

no núcleo de um átomo (corno por exemplo, pela fissão 

de um NÚcleo pesado por um Nêutron ou pela fissão de 

nÚcleos leves em mais pesados), acompanhada de perda 

de massa; também chamada energia nuclear. 
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12) Energia calorífica: energia desenvolvida pela 

do calor; energia térmica. 

açao 

13) Energia cinética, Fis.: energia mecânica de um corpo 

em movimento. 

14) Energia de choque, Fis: energia cinética de um proj~ 

til no instante do impacto. 

15) Energia de escape, Astronaut.: energia por unidade

massa que deve ser comunicada ao projetil a fim de 

lhe ser dada a velocidade de escape. 

16) Energia de liga>ão, Fis.: energia que mantém juntos 

os nêutrons e fótons de um núcleo atômico. 

17) Energia disponível, Fis.: parte da energia de corpos 

ou sistemas que exista em condições tais que teorica 

mente pode ser derivado trabalho dela. 

18) Energia Elétrica: energia proporcionada pela eletri

cidade. 

19) Energia Específica: energia interna por unidade de 

massa de um corpo. 

20) Energia estelar: 

a) energia interna de uma estrela; 

b) energia irradiada por uma estrela. 

21) Energia eólia - energia derivada dos ventos. 

22) Energia fornecida, eletric.: energia fornecida por uma 

máquina ou sistema (a um acumulador por exemplo). 
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23) Energia latente: o mesmo que energia potencial. 

24) Energia livre, Fis.: 

a) - Parte da energia de uma porçao de matéria que 

pode ser alterada sem variaç~o de volume; 

b) - Potencial termodinâmico interno; 

c) - O mesmo que energia disponível. 

25) Energia luminosa, Fis.: energia transferida porra

diação visível ou na sua forma. 

26) Energia Mecânica, Fis.: capacidade para 

trabalho. 

produzir 

27) Energia megacíclica: energia elétrica de freqti~ncia 

muito elevada. 

28) Energia nuclear: o mesmo que energia atômica. 

29) Energia potencial, Fis.: energia de um corpo que de 

pende de sua posição em relação a outros corpos e 

das forças ativas em relação a um estado normal; tam 

bem chamado energia latente. 

30) Energia química: Energia liberada ou formada em uma 

reação química. 

31) Energia Radiante: Energia que se propaga em forma de 

ondas, especificamente a energia de onda eletromagn~ 

tica (como as de rádio, raios infra-vermelhos, luz 

visível, raios ultravioleta, raios X e raios gama). 
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3. O CONCEITO DE ENERGIA 

O conceito de Energia é de fundamental importância para 

a compreensão da dinâmica do Universo, do qual o homem par

ticipa como agente co-criador. 

O homem, em sua açao inteligente e criadora, busca co

nhecer o mundo fenomênico em que vive, procurando descobrir 

as leis que regem a Natureza. De sua participação intelige~ 

te, procura explicar o maior número possível de fenômenos, 

desenvolvendo, deste modo, o pensamento científico, median

te o qual emancipou-se de muitas limitações, ampliando seu 

horizonte filosófico, científico, cultural e tecnolÓgico, 1~ 

çando as bases de uma nova era de progresso e de grandes 

realizações. 

Fatos, idéias, conceitos, generalizações constituem com

ponentes integrantes na dinâmica da elaboração do pensamento 

reflexivo. 

No processo ensino-aprendizagem a presença destes compo

nentes é uma constante. Exige dos educadores e especialistas 

em educação uma permanente ação criadora para melhor equaci~ 

nar as múltiplas implicações. Essas podem ser tanto psicope

dagógicas, metodológicas e instrumentais, favoráveis à apre~ 

dizagem de conceitos básicos e unificadores, principalmente 
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no atual contexto histórico e sócio-cultural do qual a esco-

la faz parte. 

Basicamente, os alunos, em seus diferentes graus de esco 

laridade, estão envolvidos com a aprendizagem de conceitos, 

propondo-se a educação orient~-los no sentido de desenvolve-

rem a compreensão das leis que regem a vida, o Universo e a 

própria natureza humana. 

O conceito de energia, entre tantos outros, está direta 

ou indiretamente relacionado ao campo de estudo e investiga-

ção de diferentes disciplinas científicas. Na atualidade, 

tornou-se de capital importância o seu estudo, em razao do 

dilema energético no qual o homem e a sociedade moderna es-

tão envolvidos. 

A crise de energia no mundo atual ameaça a . -organ1zaçao 

geopolítica de muitas nações, povos e raças. As complexas r~ 

lações de interdepend~ncia ecolÓgica fazem com que nenhum 

país possa ficar tranqtiilo em face deste grande e crucial di 

lema. 

Na presente pesquisa, o conhecimento do conceito de ener 

gia em crianças de escolaridade de 19 grau é objeto de inves 

tigação. 
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Após buscar-se, na literatura existente, a etimologia da 

palavra energia e igualmente, em diferentes dicionários, a 

definição de energia e suas modalidades, faz-se necessirid a 

presentar uma visão sintética do conceito de energia em seus 

múltiplos aspectos. 

Comumente na literatura científica, a energia é definida 

como "capacidade de produzir trabalho" sendo, a parti r de tal 

definição, estudada em seus diferentes aspectos e aplica -

- 1 çoes . 

Segundo COSTA (1971, pp.28-29), a energ1a é considerada 

uma entidade física de fundamental importância no campo da 

Termodinâmica, embora, nem sempre esta capacidade possa ser 

diretamente percebida, apresentando urna natureza muito com -

plexa e indeterminada. Entretanto, a exist~ncia real da ener 

g1a nao pode ser negada, porque, pelos efeitos que produz, 

sua existência pode ser comprovada com toda a exatidão cien

tífica. 

1 E~te conceito de ene~gia encont~a-~e no~ ~eguinte~ auto~e~: 
RESNICK t. HALIVAY (1971); FERENCE, LEMON; STEPHENSON (~.d.); 
K 1 T TE L t. K N I G H T ( 1 9 7 3 ) ; P O L L A C K ( 1 9 6 4 ) ; S C H A UM t. M E R W E ( 1 9 7 3 ); 
GAMOV te CLEVELANV (7969); SHORTLEY g WILLIAMS (1965);RESNICK 
te HALIVAY (7962); VULL, METCALFE, BROOKS (1949); PHILLIPSON 
(7977); PAULI, MAJORAMA, HELLMANN; CHOHFI (1978); SIENKO te 
PLANE (7977); COTTON, LYNCH; MACEVO (1968); PIERCE {7973); 
SLABAUXH te PARSONS (7974); PIMENTEL g SPRATLEY (1974); AN-
VREWS te KOKES (7965); OHLWEILER (7967); BAKER g ALLEN (7975) 
e NASON (7965). 
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.. 
De acordo com o citado autor "energia e a capacidade vi! 

tual que apresentam os sistemas materiais de produzirem tra 

balho mecânico (força em potência na filosofia de Aristôte-

.les)". 

Entretanto, a definição de energia atribuída a LORD KEL 

VIN e PLANCK, é mais rigorosa pela exatidão cientÍfica de 

que se reveste: 

"Ene.Jtgia de. um .ói.t>.te..ma ma.te..Jtial e..m um 
ee..Jt.to e..ó.tado, Jte.ne..Jtido a um e..t>.tado no.Jtmal e...ó 
colhido eonve..nie..n.te..me.n.te., ~ igual ã .óoma aZ 
g~b.Jtiea do.ó e..quivale.n.te..ó me..ean.-teo.ó de. .todo~ 
o.ó e..ne..i.to.ó e..x.te.Jtio.Jte...ó ao .ói.óte.ma quando e..le.. 
pa.ó.óa de. um modo qualque..Jt do p!time..i.Jto ao 
.ó e..gundo e...ó.tado" ( Apud Co.ó.ta, I 9 7 I, p. 2 8). 

Com o progresso no campo da investigação científica, a 

suposição de que a energia era destituída de inércia e peso, 

sendo pois de natureza imaterial, não é sustentável. Cienti 

ficamente falando, após a descoberta de MAXWELL, na qual co~ 

provou-se que a energia luminosa possui massa inerte, esta~ 

do "submetida à ação dos campos gravitacionais", conforme a 

teoria da relatividade de EINSTEIN, por meio da qual ficou 

estabelecida a equaçao da equivalência ó. E= 6.Mc 2 , a qual 

demonstra "ser a energia de um corpo igual ao produto de sua 

massa pelo quadrado da velocidade da luz" (Apud COSTA,l971, 

p.29). 
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Modernarnente, sabe-se que massa e energia sao formas di-

versas de urna mesma realidade fenornênica (COSTA, 1971~ p.29). 

Ainda que se considere apenas uma porçao de mat~ria, es

ta possui uma grande quantidade de energia, a qual poderá ser 

ou não liberada. 

Massa e energia sao entidades interdependentes e, deste 

modo, os princípios da conservação da energia e da massa, es 

tabelecidos anteriormente como entidades distintas, não têm 

mais razão de ser, constituindo-se,desta maneira, em um Úni-

co princípio - O DA CONSERVAÇÃO DE MASSA-ENERGIA (BEISER, 

1977, p.36). 

A definição matemática de energia, segundo o sistema MKS, 
~ 

e expressa quantitativamente da seguinte maneira: 

"um c.oJtpo Jte.c.e.be.. uma unidade.. de.. e..ne..Jtgia 
~e ~e lhe.. apfic.aJL uma 6oJtça Jte..~uttante.. de.. I 
ne..wton num de..~foc.amento de 1m, na diJteçao da 
6oJtça. A~ unidade~ de enengia ~eJtão então 
Kg x m2. EntJtetanto, da me~ma 6oJtma que 6oJtça, 
a unidade.. de e..nengia Jtec.e..be.. nome.. e~pec.iai, o 
joule... No ~i~te..ma CGS a unidade de ene.Jtgia e, 
c.hamada eng; que ~ a 6oJtça ne~uftante de.. 1 di 
na apfic.ada a um c.oJtpo num de~foc.ame..nto de 
Ic.m que.. ~ igual a 1 e..Jtg. A c.onveJL~ão ~ 

1 joufe 1 newto n x 1m 
1 O 5 di na~ x 1 O 2 c. m 

7o7 e..Jtg~." 
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Após algumas deduções matemáticas que fogem ao objetivo 

deste estudo, o mencionado autor define a energia cinética 

(EC) de um corpo, corno: 

"o p!toduto de metade de J.>u.a maJ.>J.>a pelo 
qu.adJtado de J.>ua veloQ~dade de aQoJtdo QOm a 
fiÔJtmu.la J.>egu.~nte: 

EC 1 mv2 
2 

== 1 m(2 gh) 
2 

== Ngh " 

Vê-se, pois, que "todo o trabalho executado (W= Mgh) po-

de ser convertido em energia cinética". 

Com relação à definição de energia potencial, tem-se o 

seguinte: "define-se energia potencial V, a energia potenci 

almente obtenivel devido . ~ posição de M''. Pode ser definida 

também de outro modo, isto ê, "energia potencial é o traba -

lho que precisa ser feito sobre M para rnovê~lo contra urna 

força conservativa". 

Entende-se por força conservativa "a que depende da pos2: 

çao de M, no exemplo acima U= Mgh. Sempre que M estiver auma 

altura h, a energia potencial U pode converter-se em EC dei-

xando cair dessa altura h. Energia potencial simplesmente 

significa o que seu nome diz- é a energia potencialrnentedi~ 

ponível" (OREAR, 1977, p.97). 
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Segundo os estudos de LEET e JUDSON (1975, pp.24-27) · ao 

analisarem o conceito de energia, os cientistas tentaram de-

finÍ-la, dizendo que: "a 
.... 

energia e a capacidade de produzir 

movimento", acrescentando ainda, que "todo movimento é prod~ 

zido pela energia em qualquer uma de suas manifestações e, 

desde que todas as coisas do universo possuem movimento, tu-

do possui energia". 

Deste modo, a energia pode manifestar-se sob diferentes 

formas, sendo descrita como energia potencial, cinética, ca

lorífica, química, elétrica e atômica. 

Os citados autores fazem um comentirio sobre as diferen-

tes formas de energia, considerando-se que a energia poten-

cial ê a que se encontra armazenada, podendo ser utilizada a 

qualquer momento, Como por exemplo, a energia armazenada no 

urânio, carvão, petrÓleo, gás natural, pode ser efetivamente 

liberada para produzir trabalho. A água das nuvens, dos la-

gos e repressas igualmente possuem energia potencial, poden-

do ser liberada quando cal ou se desloca pendente abaixo. I-

gualmente acontece com o vento, que também é uma fonte de 

energia. O mesmo ocorre no núcleo de cada itomo e nas molécu 

las de cada composto. 

A energia cinética é a energia de movimento, caracterís-

tica de todo corpo em deslocamento. Quanto ã energia calorí-
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fica, esta é considerada manifestação especial da .energia 

cinética dos átomos. A energia química é a que liga os áto-

mos para constituir moléculas ou a energia indispensável 
... 
a 

formação de compostos quando os átomos ganham ou perdem eli 

trons. 

De fato, a energia é de vital importância, porque é co~ 

siderada o "substrato básico do Universo e de todos proces-

sos de transformação, propagação e interaç~o que nele ocor-

2 rem" . 

A diversidade das fontes de energia se evidencia através 

da análise dos vários processos de transformação, propagação 

e interação, nos quais a energia está sempre presente. 

Para efeitos didáticos, as fontes de energia podem ser 

classificadas em naturais e artificiais, conforme se especi-

fica nas figuras 1 e 2, respectivamente. 

2 Enciclop~dia Minadon Int~nnacional publicada p~la Enciclo
pa~dia B~itannica do Bna~il, ~ob a din~ção de Antonio Hou
ai~ , v o f . 8 , p p . 3 8 3 3 - 3 8 5 2 ) • 
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FONTES NATURAIS 

"São aquelas em que a natureza é o a

gente produtor de energia ou o seu me

diador'' 

''ASSIM, as reaçoes que ocorrem no interior das 

estrelas, nas suas diversas fases de evolução, 

~ produzem uma quantidade imensa de energia, sob --

El\lERGIA 
TijR~1ICA 

varias formas ... 

ENERGIA 

LUMINOSA 

FIGURA 1 - Fontes Naturais de Energia 

A que se ma 
nifesta sob 
a forma de 
massa t e c .. 

FONTE: Enciclopedia Mirador Internacional publicado pela Encyclopaedia 
Britannica do Brasil, sob a direção editorial de Antonio Houais, 
V.8, pp.3833-3852. 

Qualquer elemento natural, após sucessivas transformações 

com liberação de energia, é considerado uma fonte natural ''co 

mo também a própria energia humana, em suas diferentes formas 

de manifestações". 



os 
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FONTES ARTIFICIAIS 

"São as que incluem a açao cultural do ho-. 

mem, mesmo que de um modo muito elementar" 

AS REATORES 

GERADORES TIJRBINAS NUCLEA -

RES 

BATERIAS ARTEFA~ 

SOLARES TOS NU

CLEARES 

}.1QINHOS 

DE 

VENTO 

·FIGURA 2 - · Fontes ·Artificiais de Energia 

ENERGIA 

PS!QUICA 

,FONTE: Encicloperna Mirador Internacional publicado pela Encyclopaedia 
Britannica do Brasil, sob a direção editorial de Antonio Houais, 

. v.s, pp.3833-3ssz. 

A identificação das formas de energia nem sempre ê ine-

quívoca, noutros casos a distinção "só se faz pela ação in -

tencional do homem". 

Um mesmo tipo de energia pode ser gerado por diferentes 

processos e quantidades, como por exemulo: 

liil I S L I O T r C A S ~- T O R I A L 

L lll úUCACAO - UFkGS 
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A ENERGIA TERMICA PODE SER PRODUZIDA 

Nas Nas 

reaçoes reaçoes 

de fu - de fis-

Nas rea- Nas Nas 
çoes de reaçoes reaçoes passagem 
da cor - de atri de com-

Nas Num Num 

reaçoes ciclo de proces

qu~nicas produção so emo-
sao no rente e-

sao de~ lêtrica tos me- pressao ou bacteria cional 

interior tro de 

do sol um rea

tor 

através 
de uma 
resistên 
c ia 

cânicos de 

gas 

vapor 

um nuclea - na 

ou res 

FIGURA 3 - Produção de Energia Térmica 

FONTE: Enciclopedia Mirador Internacional publicado pela Encyclopaedia 
Britannica do Brasil, sob a direção editorial de Antonio Houais, 
V.8, pp.3833-3852. 
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-Investigando-se as diferentes manifestações energéticas, 

pode-se verificar a existência de diferentes processos de 

transformação, podendo ocorrer de uma forma para outra de ma 

neira direta. Poder-se-á ter, como exemplo, o atrito, em que 

a energia m~c~nica se transforma em calor e noutros casos, 

nos quais as transformações se processam mediante mÚltiplas 

etapas de degradação, como nas reaçoes bio-químicas que ocor 

rem no metabolismo dos seres vivos. 

A condição básica, exigida nos diferentes processos de 

transformação da energia, está relacionada ã existência de 

uma máquina ou de um organismo, em condições de realizar ta~ 

transformações. De acordo com a finalidade a que se destina, 

encontra-se essa transformação em diferentes tipos de máqui

nas desde as mais simples até as mais complexas e sofistica

das. Conforme as necessidades vitais básicas inerentes ~ vi

da das diferentes espécies de organismos existentes na bios

fera, os seres vivos estão adaptados para a transformação e 

o aproveitamento da energia de que necessitam. 

Na Figura 4 podem ser identificados os dois estados bás~ 

cos de manifestação da energia: 



POTENCIAL 

''energia annazenada, di~ 

ponível a qualquer ins -

tante, como a energia 

gravitacional das águas 

represadas a energia sob 

. fonna de repouso'' 
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ENERGIA 

CINETICA 

"ou dinâmica supoe o seu 

desenvolvimento, um flu

xo energético, como a 

energia hidro dinâmica,~ 

lêtrica (corrente), sono 

ra, eletromagnética 
* de movimento'' 

e 

· ·FIGURA 4 - · ·Estados Básicos de Energia 

FONTE: Enciclopedia Mirador Internacional publicado pela Encyclopaedia 
Britannica do Brasil, sob a direção editorial de Antonio Houais, 
V.8, pp.3833-3852. 

* NOTA EXPLICATIVA - A ENERGIA ELETRICA E A TRANSMISSÃO VE E
NERGIA POR MEIO VE ELETRICIVAVE - do P~o6QV~. JOHN ANVREW 
GERALV MCMLELLAN do In~t~tute o6 Edu~at~on, She66~etd Un~ve~ 
~~ty Engtand. -

"R~goJto.óamente 6alando, a ene~g~a elê.t~,[~a 
ê a ene~g~a do ~ampo elêt~,[~o, .óendo o me.ómo 
p!toduz~do em e.ópaço l~v~e, po~ .óepa~ação de ~ 
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gaé etetn~~a~. E~ta 6onma de eneng~a pode ~en 
anmazenada em ~onden~adone~ ou na~ nuven~ de 
uma tempe~tade. V~ntno de uma maten~a que ~on 
duza a eonnente etetn~~a, ou ~eja, que ~ontem 
~anga~ t~vne~, pode-~e pnoduz~n um ~ampo ele
tn~co pon meio de ~ntenaçao etet~omagnét~~a 
(genadon) ou de vân~a~ neaçõe~ quZmi~a~ (bate 
n~a~) etc. Um cincuito eletnica ~an~i~te em 
uma &ante de tal ~ampo elêtn~~o, em um (ou mai-6) 
di~po~~tivo~, o~ quai~ tnan~&onmam eneng~a em 
outna~ &onma~, e em ~aba~ ~ondutone~ pana li- 
gana &ante ao~ outno~ ~omponente~. Em genal, 
o~ eôeito~ do~ ~aba~ n~o ~ao levado~ em ~on~i 
denaçao. Em um cincuito 0echada, ~ob a inôlu~ 
~ncia do campo, a~ canga~ livne~ ~ao po~ta~ 
em movimento, o que e~tabele~e uma ~onnente 
eletni~a. Pana manten a ~ohnente, a 0onte ga~ 
ta enengia, ~endo a me~ma obt~da de eneng~~ 
quZm~~a, me~an~~a, et~. E~ta eneng~a apa~ece 
na~ outna~ pante~ do c~n~u~to em outna~ 0on -
mah, pon exemplo, como calon e luz em uma lam 
pada. 

Embona ex~~ta um ~ampo eletn~~o no cin~ui 
to' o me~mo não detenm~na nem a quantidade nem 
a taxa de &onnec~mento de eneng~a pon hegundo 
peta 6onte pana ~en tnan~&onmada em outna pa~ 
te. A taxa de 6onne~~mento depende da neh~h ~ 
tência total do cin~uito e da gnandeza do 
campo eletni~o (a d~6enença de paten~ial ele
tn~ca) pnoduz~do pela 6onte. A quant~dade de 
enengia tnan~6onmada depende também do tempo. 
Se a connente 6on con~tante, a eneng~a do cam 
po eletni~o, em ~~, 6~~anâ con~tante e ~nde ~ 
pendente da quant~dad~ de ene~gia tnan~&onma
da. 

Poden~a-~e ~mag~nan que, em um c~ncu~to e 
tétn~~a, o campo eletn~co ganhahhe eneng~a n~ 
6ante e pendehhe a mehma quant~dade na~ ouàah 
pante~, mah pane~e ma~h ~imple~ con~~denanmo~ 
o campo e a connente elêtn~ca como l~gaçõe~ 
pahhiva~ na ~ntenação, ou ~eja, como de~empe
nhando um papel panec~do ~om o de uma conne~a 
entne duah mâqu~nah. 

Ao atnave~hah o ~in~u~to, quatquen ~anga 
etetni~a tnanh6ene uma quantidade exata de 
enengia (o pnoduto da canga e a di6enença de 
potencial}. E poh~Zvel dehenevenmo~ a~ ~anqa~ 
~amo ganhando eneng~.a c~n~-t~ca do ,c.ampo e:têtJr!-~o 
e penáevLdo-a en1 ou.;f.Jw.h -<-nte/z.a.ç.oM, ma~ -<-h~ o na o -<-m-
plica e~ ganho ou penda de enengia et~tn~ca 
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em hi. No hiht~ma maih comum, uha-he eo~~ent ~ 
atte~nada e o p~oeehho de t~anh6o~mação de e
ne~gia aeont~e~ h~m que qualque~ cahga at~a -
veh~e o ci~cuito. 

Em uma hociedade induht~ial, oh ci~cuito~ 
el~t~icoh levam a vantagem ~no~me de que oh 
uhuâ~ioh podem h~~ colocado~ ao longe dah 6on 
teh d~ ~n~~gia. Oh ci~cuitoh he.Jr.vem pana bw.M 
mitih a ene~gia. Ao dehc~~ve.Jr.moh tal ~ne~gi~ 
como "ene~gia elêt.Jr.ica" nÕh uJ.>amo-6 uma ab.Jr.~ -
viatu~a. R~alm~nt~, a deJ.>c~ição deve h~~ en~~ 
gia t~anhmitida po~ m~ioh ~lêt~icoh! Tanto no~ 
liv.Jr.o-6 t~xto como nof> jo~naiJ.> ~J.>ta abn~viatu
Jr.a ê comum. No enhino de Flhica, pa.Jr.a mant~fL
moh a conhiJ.>t~ncia e pa~a evita~moh mal-enten 
d~doh, devemoh e~cta.Jr.ece~ a d~6e~ença. 
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A analise do processo energético possibilita a identifiL 

caçao e caracterização de três etapas bem definidas como: 

a) TRANSFORMAÇÃO 

b) TRANSPORTE 

c) ARMAZENAGEM 

fen6meno de interação fisica, . atrav~s 

do qual uma forma de energia se t.rans 

forma noutra forma ou estado. 

"constitui um mecanismo que se carac

terize pela mediação entre a intera

ção básica e o usuário ou produto fi

nal, não havendo mudança na natureza 

do processo". 

"constitui a forma de receptáculo, de 

retenção de energia, para posterior 

desenvolvimento caso haja cond i ções fa 

vorâveis e suficientes". 

Em outras palavras, isto quer dizer que, uma forma mais 

elevada de energia pode degradar-se, passando para uma forma 

inferior, sem jamais retornar à forma anteriormente mais el~ 

vada. Conseqtientemente, a entropia tende sempre a crescer nos 

processos de transformação da energia. 

Cabe salientar que a segunda lei da termodinâmica "indi

ca que, quando se tem um processo reversivel num sistema e 

seu meio ambiente, a variação da entropia é nula. Os proces-
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sos reversíveis sao conservativos (entropia constante), en-

. ~ . . "3 quanto que nos processos 1rrevers1ve1s a entrop1a cresce . 

Os organismos vivos, em função de suas necessidades vi-

tais, e, mediante reaçoes químicas específicas, cataliza~as 

por enzimas, têm a capacidade de minimizar a entropia que 

sempre ocorre nos processos de transformação energética. 

Nos organismos superiores e em especial no homem, pos-

sivelmente outros fatores podem interferir no processo vital 

de transformação energética, além da forma do metabolismo,v~ 

locidade das reações e temperatura. 

Nos animais homotermos é admissível supor-se que o meta-

bolismo seja mais ativo e muito mais complexo em relação aos 

pecilotérmicos. 

Essa capacidade que os seres vivos possuem de auto-regu-

lação, no sentido de manter o equilíbrio termodinâmico, está 

ligada à natureza de seu metabolismo, sendo por conseguinte 

uma característica de sua evolução adaptativa. 

As considerações acima, referentes aos organismos vivos, 

tem significativa importância para possíveis correlações com 

os conceitos biolÓgicos e ecolÓgicos a serem selecionados p~ 

3Id.Ibidem Nota 2. 
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ra a organização de diretrizes para a elaboração de um plano 

integrado de ciências para o 19 grau. 

Obs~rvando7se o metabolismo dos seres vivos, ~ de se des 

tacar que a sua principal caracteristica ~ a de cons~guir 

livrar-se de toda a entropia oriunda da interação ser vivo e 

meio ambiente, ga~antindo a sua manutenção e preservação en

quanto ser vivo. 

Os seres vivos, ao longo de sua milenar evolução onto e 

filogen~tica, desenvolveram os mecanismos adaptativos indis

pensáveis à manutenção da organização fisiolÓgica compativel 

com a vida, graças aos quais foi possível às diferentes es

p~cies atuais sobreviverem. 

A evolução é um processo dinâmico, de natureza muito co~ 

plexa, no qual múltiplas variáveis estão em interação mais 

ou menos direta, mais ou menos profunda, consideradas quali

tativa e quantitativamente. Não se pode, todavia, deixar de 

respeitar o princípio da interdependência entre todos os se

res vivos, incluindo o prÓprio homem, como integrantes da 

Biosfera e o Biótopo como substrato energético indispensável 

à manutenção do equilÍbrio ecológico em toda a sua extensão 

e complexidade. 

Com o desenvolvimento dos mecanismos adaptativos da qui

miossíntese e fotossíntese, a biossíntese se constituiu em 
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um grande evento. Dai tendo sido possivel .o surgimento de se

· res heterotróficos e autotróficos, com caracteristicas espe

cificas, capazes de solucionarem o problema vital de aprovei-

tamento e transformação de energia, compativeis com a 

vegetal, animal e humana. 

vida 

E importante destacar que no homem, a eclosão do pensame~ 

to . con~inuo, em conseqti~ncia das operações de mentossintese, 

desenvolvendo a linguagem conceitual, foi um dos grandes eve~ 

tos da história evolutiva do homem, em .sua expansão sobre a 

face do planeta terrestre. 

E de vital import~ncia o estudo dos m~ltiplos fen6meno~re 

lacionados às transformações energéticas e ao próprio concei

to de energia, em função das exig~ncias e necessidades do ho

mem no atual contexto histórico, com vistas à responsabilida

de individual e social,no uso e aproveitamento das diferentes 

fontes de energia. 

A energia acumulada, consumida e transformada pelo homem 

em suas mÚltiplas atividades de interação com o meio ambiente, 

além da energia indispens~v~l ao seu próprio metabolismo, to! 

nau-se na atualidade fonte geradora de um constante desafio à 

capacidade criadora do homem. 

A relação homem e energia pode ser considerada em 

niveis distintos: 

dois 
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19 - A energia encontra-se em Íntima relação com o or

ganismo humano, quando se o considera máquina bio 

lÓgica, capacitada fisiologicamente para incorpo

rar, acumular, assimilar e transformar a energia 

indispensável às necessidades vitais básicas . da 

vida de nutrição; 

29 - A partir de sua açao volitiva, a energia é libera 

da e controlada em conseqtiência de sua interação 

com o meio ambiente, em função das exigências e 

necessidades decorrentes da vida de relação. 

Neste particular, deverá ser considerada a 

capacidade criadora do homem, cuja tendência his

tórica é a de alcançar estados de organização ca

da vez mais complexos e profundos, em conseqUên -

cia do seu desenvolvimento psico-social, cultural 

e tecnolÓgico. 

Não se pode isolar a biosfera do biótopo e nem tampouco 

ignorar-se o fluxo energético em seus múltiplos canais de 

circulação no Universo. 

A energia do Universo se apresenta sob diferentes formas 

(Figura 5). 
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O COSI\V CONf}jM ENERGIA SOB A FORMA 

TERMICA LUMINOSA 

"LIGADA A SISTEMAS I.l'v1ENSOS DE PART!CU

LAS E ÁTOMOS ENQUANTO A ENERGIA QU!MI

CA OCUPA LUGAR PREPONDERANTE NOS PRO -

CESSOS VITAIS E CULTIJRAIS" 

FIGURA 5 - Formas de Energia 

NUCLEAR 

FONTE: Enciclopedia Mirador Internacional publicado pela Encilopaedia 
Britannica do Brasil, sob a direção editorial de Antonio Hou -
ais, (V.8, pp.3833-3852). 

~ 

e Além das formas de energia assinaladas na Figura 5, 

relevante acrescentar que o núcleo terrestre, coll.stituído 

por n{quel e ferro (NIFE) em fusão, é uma fonte natural de 

energia. Evidenciando-se através da existência de fontestér 

micas, terremotos e intenso vulcanismo em determinadas re-
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giões geográficas, acrescentando-se, ainda, a existência de 

grandes reservas de combustíveis fósseis utilizadas pelo 

homem, como fonte energética. 

As Ciêntias EcolÓgicas t~m ressaltado a import~ncia .dos 

organismos integrantes da Biosfera, como um sistema din~mi

co de armazenagem e transformação de energia de um modo 

peculiarmente característico. Através disso,os seres auto -

tráficos e heterotrÓficos mant~m múltiplas interações de 

interdependência entre si e com o meio ambiente onde vivem. 

A interaç~o entre os vegetais e a energia gravitacional 

e energia solar ê manifestada através do geotropismo e foto 

tropismo, por meio dos quais os vegetais se orientam espa -

cialmente e assimilam a energia luminosa em função de suas 

necessidades vitais de manutenção, crescimento e modifica -

ções adaptativas. 

A transformação da energ1a solar em energia química pe

los vegetais obedece às leis da termodin~mica, como sugere 

PHILLIPSON (1977, pp.24-25), concluindo-se que: 



1 - "Energia solar 
assimilada pe
la(s)planta(s) 

2 - "Energia quími 
c a inger ida põr 
heterótrofo(s) 

3 - "Energia quÍmi 
ca assimilada
por heterótro
fo(s) 
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:::: 

= 

= 

Energia quími 
ca de cresci-= 
mento da(s) 
planta(s) (in 
cluindo semen 
te s , exudações~ 
etc). 

Energia quími 
ca assimilada 
por heterótro 
fo(s) -

... . Energia qu1m1 
ca do cresci-=
men to de heteró 
trofos (incluin 
do produção de 
jo-vens e pro
dutos de ex -
ereção) 

+ 

+ 

+ 

Energia quí 
mica das fe 
zes produzi" 
das por he-= 
terótrofo (s)" 

Energia quí 
mica das fe 
zes produzi 
das por he-=
terótrofo (s)" 

Energia ca

lorífica de 

respiração" 

Por conseguinte, os seres autótrofos utilizam a energia 

necessária para a realização da síntese orgânica e satisfa -

zer suas necessidades vitais, tornando-se, pois, os produto-

res de alimentos que são ingeridos pelos heterótrofos ou con 

sumidores. Esses, por sua vez, assimilam a energia química n~ 

les armazenada, aproveitando-se igualmente para atender suas 

necessidades vitais de crescimento e sobrevivência. 

Neste processo cíclico há uma constante transferência de 

energia de um organismo para outro, no qual uma grande parte 

de energia se degrada em calor, irradiando-se para o meio 

externo. 
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Corno se depreende da primeira lei da terrnodin~rnica, a e

nergia pode se transformar em outras formas energéticas sem 

jamais destruir-se e nem tampouco ser criada. De acordo com 

a segunda lei da termodin~mica, nenhum processo envolvendo 

tiansforrnaç~o de energia ocorrer~ espontaneamente, a menos 

que haja degradação de energia a partir de uma forma mais 

concentrada, para urna forma dispersa. Isto pode ser exempli-

ficado com o calor de uma barra de ferro que tende a disper-

sar-se espontaneamente no meio ambiente, no sentido do mais 

quente para o mais frio. Verifica-se, pois, que a Energia -e 

uma realidade presente em todo o Universo e que se manifesta 

sob diferentes modalidades. 

Exemplificando, a luz é uma forma de energia manifesta,a 

qual pode se transformar em trabalho, calor ou em energia 

potencial de natureza química, armazenada nos alimentos, co~ 

forme análise dos princípios e conceitos relacionados à ener 

gia nos sistemas ecolÓgicos a que se refere ODUH (1972,pp.37-

41). 

A energia luminosa que penetra na Terra é compensada sob 

a forma de energia calorífica que da superfície terrestre se 

irradia, tendendo à estabilizar-se. A vida tornou-se posswel 

por ter ocorrido um grande progresso nos processos de cresci 

menta, auto-duplicação e síntes~ de relações físico-químicas 

e bio-químicas de natureza muito complexa, favorecendo o 
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aparecimento de seres heterotrÔficos e autotrôficos. Estes 

desenvolveram mecanismos especÍficos, garantindo sua evolu-

çao adaptativa, ao longo dos diferentes períodos evolutivos, 

até surgirem por seleção natural as espécies atuais. 

Com referência à existência de fontes básicas de energia 

calorífica existente na Terra, destacam-se a radiação solar, 

os combustíveis fôsseis e nucleares e outras de energia tér-

mica e gravitacional, como as fontes termais, naturais e os 

vulcões. 

. . d" . d d. - ~ d 12 A 1nc1 enc1a a ra 1açao solar e calcula a em 173.000xl0 

watts, sendo que 30% desta radiação solar são diretamente r~ 

fletidos pela Terra e 47% ou seja, 81.000xl0 12 watts, aprox~ 

madamente, são convertidos diretamente em calor. 

Os combustíveis fÔsseis, oriundos de plantas e animais 

mortos, fossilizados durante a evolução geolÓgica, constrtuem 

outra fonte de energia calorífica, aproveitada pelo homem na 

utilização do carvão, petróleo e gás natural. 

A contribuição dos combustíveis nucleares para atender às 

necessidades energéticas do homem é relativamente bem menor. 

O consumo de energia, através do ciclo hidrolÓgico devido 

à evaporaçao, precipitação, convecção e outros processos as-
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saciados a deslocamentos superficiais das águas é grande, 

enquanto que o mesmo nao se verifica com relação às convec

ções atmosféricas e oceânicas com dissipação da energia sob 

a forma de calor devido ã fricção. 

Uma fração relativamente pequena de energia capturada p~ 

los vegetais é utilizada para a realização da fotossíntese e 

conseqtiente suprimento de energia para o reino animal 4 . 

As Figuras apresentadas anteriormente podem auxiliar na 

elaboração de subsÍdios e idéias fontes para a organização 

de um quadro referencial, a fim de estabelecer as possíveis 

conexões de fatos, conceitos e princípios científicos, po

dendo servir de base para se analisar as prováveis implica -

ções organizacionais para um Currículo Integrado de Ciências. 

Como pode ser constatado, o conceito de energia envolve 

um nível de abstração que exige uma análise mais ·profunda 

dos especialistas em FÍsica e professores de Ciências em ge

ral, que operam principalmente nos 19 e 29 graus, com o obj~ 

tivo de se verificarem as dificuldades existentes, ao ser 

abordado o conceito de energia e seus diferentes processos de 

transformação e sua aplicação no atual contexto do mundo mo

derno. 

4Id. Ibidem Nota 2, p.23. 
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Embora tanto na literatura científica especializada, qu~ 

to nos livros textos de FÍsica e Ci~ncias de um modo geral,a 

energia seja considerada "capacidade de produzir trabalho" 

LERMAN (1973, pp.lS-18) apresenta tr~s argumentos importames 

para justificar sua posição de que a "ENERGIA não ê capacid~ 

de de produzi·r trabalho". 

São os seguintes os argumentos referidos: 

" 1. ".E estéril de conteúdo e parece destinar-se a pr~ 

mover mais facilmente a memorização do que a com

preensão propriamente dita". 

2. "Distorce grosseiramente a natureza da importân -

cia social do problema de utilidade das fontes de 

energia". 

3. "Não é verdade". 

O citado autor nao apóia, pois, a definição de energia 

co1;1o "capacidade de realizar trabalho". Para ele, certos pa

râmetros relacionados à quantidade de energia podem ser per

cebidos direta ou sensorialmente, mas "ninguém vê ou sente a 

energia". 

Na Figura 6 a seguir, sao identificados os parâmetros a 

que se refere o mencionado autor. 
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MASSA 

SEPARAÇÃO DE 

I 
VELOCIDADE CARGAS ELE - PARÂMETROS 

TRICAS 
RELACIONAOOS ca.1 

COMPOSIÇÃO A ffi1PERA1URA QU!MICA 
QUANriDADE DE 

POSIÇÃO ENERGIA FORMA 

FIGURA 6 - Parâmetros Relacionados ~ Energia 

FONTE: Enciclopedia Mirador Internacional publicado pela Encyclopaedia 
Britannica do Brasil, sob a direção editorial de Antonio Houais, 
V.8, pp.3833-3852. 

.I 

O tratamento fÍsico-matemático dos citados parâmetros, po~ 

sibilita determinar a energia necessária ou envolvida nos fe-

nômenos observados pela Ciência,mediante o uso correto de fÓr 

mulas específicas, aplicadas a sistema fÍsico apropriado, le-



- 44 -

vando-se a obter valores numéricos relativos à mensuraçao 

quantitativa da energia existente em todos os fenômenos pa~ 

síveis de investigação. 

Para se poder compreender melhor a evolução histórica 

do conceito de energia, LERMAN (1973, p.l6) informa que, em 

1750, a Lei da Conservação da Energia foi aceita como resul 

tado dos estudos físicos e matemáticos realizados anterior-

mente, mas que, já em 1686, GOTTFRI ED WILHELM LEIBNIZ havia 

proposto que, no Universo, existe uma quantidade finita de 

"Força", podendo assumir a forma de uma "Vis Viva" (força ~ 

va), existente nos corpos em movimento, enquanto que, os 

que se encontram em repouso, podem possuir "Vis mortua" (fo.E_ 

ça morta). 

Entretanto, a maior contribuição de LEIBNIZ cons i stiu em 

sugerir que a própria medida de "Vis Viva" era o produto do 

peso pelo quadrado da velocidade, tendo JOHN BERNOULLI, em 

1717, proposto a palavra energia para expressar essa quant~ 

dade conservada. 

Com o advento da Revolução Industrial, os engenheiros 

tiveram necessidade de uma formulação matemática do princí-

pio da energia, para poderem comparar o rendimento das 
... 

ma-

quinas e motores, utilizados nos diferentes campos indus-

triais, sendo que em 1820, com o uso da álgebra na FÍsica, 
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foi possível "igualar quantidade chamada trabalho com a ve

lha idéia de "Vis Viva". 

No início do Século XIX, com as descobertas da bateria e

létrica, convertendo a energia química em eletricidade . com 

produção de calor e luz; com a descoberta da indução eletro

magnética, construção de motores elétricos, máquinas a vapo~ 

etc, um novo surto de progresso no campo das Ciências FÍsicas 

se evidenciou, preparando o advento da era tecnológica dos 

tempos atuais. 

Tais descobertas incentivaram os pesquisadores a estabe

lecer quantitativamente as relações envolvidas nas referidas 

transformações energéticas, sendo que em 1800, ficou estabe

lecida a diferença entre calor e temperatura e BEL~J.AMIN THO:MP

SON RUivtFORD demonstrou que o calor nao era um fluido imponderá 

vel, mas sim uma forma de movimento, descobrindo-se entãoque 

calor e trabalho sao quantitativamente interconversiveis (LE~ 

MAN, 1973, p.l6). 

Em 1840, apos a realização de uma série de experimentos, 

JAMES PRECOTE JOULE conseguiu medir o calor produzido por um 

determinado trabalho, realizando também experiências sem e-

lhantes no campo da eletricidade, onde conseguiu medir o ca

lor produzido por quantidade de eletricidade conhecida, con

cluindo que "a quantidade tendo a dimensão do trabalho é con 
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servada através de todas estas interações, formulando a hi

pótese de que a lei é natural" (Apud LERMAN, 1973, p.l6). 

O citado autor nega que a "capacidade de realizar traba

lho "seja conservada, relembrando ainda que a teoria ances

tral da conservação da "VIS VIVA" foi incapaz de estimar as 

perdas diss ipada·s, embora LEIBNIZ tenha adrni tido que a "VIS 

VIVA" perdida tornava-se "VIS VIVA" das partes internas dos 

sistemas, sendo que os experimentos que produziram a teoria 

moderna, demonstraram a possibilidade da conversao quantita

tiva do trabalho em calor, mas o inverso nao é verdadeiro. 

Se tal capacidade de realizar trabalho fosse conservada, se

ria possível eliminar muitos dos geradores elétricos utiliza 

dos pelo homem (p.l7). 

A completa conversao do calor de entrada em trabalho, em 

um processo cíclico, na ·realidade, é impossível, porque sem

pre que a energia for convertida, parte de sua capacidade p~ 

ra realizar trabalho é irrecuperavelmente perdida, apesar de 

que tal limitação não é aplicável à conversão de trabaJho em 

calor. Portanto, se houver necessidade de urna breve defini -

ção de energia, "ela poderia ser descrita como capacidade p~ 

ra produzir calor", sendo que este não poderá ser excluído 

de qualquer definição de energia (1973, p.l8). 
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Desde o Século XVII, que o conceito de energia foi consi-

derado como "capacidade de realizar trabalho", tendo sido 

questionado e ~osto em dúvida a partir de 1840, quando a ener 

gia foi definida quantitativamente como uma "quantidade con

servada", sendo 9osteriormente, com o enunciado da 2~ Lei da 

Termodinâmica, abandonada por não ser verdadeira. 

Considerando-se que, em todas as interações fenômenicas, 

a energia é transformada mas não destruída, LEJU.1AN propõe que 

ela deve ser definida em termos de um conjunto de expressões 

algébricas, escritas de tal maneira que as somas não ·modifi

quem quando um sistema é isolado, sendo que ao ser transferi-

da de um sistema para outro pode ser chamada de trabalho, ca-

lor, radiação ou uma variedade de outros nomes, deryendendo do 

modo como se processa a transferência. Devendo ser considera-

da, ainda, a diminuição da quantidade de trabalho que pode 

ser realizado em cada conversão. Concluindo que a definição 

moderna de energia deve ser baseada nas 1! e z! Leis da Termo 

din~rnica, expressando-a com maior exatidão matem~tica compati 

vel com a realidade de sua existência universal. Não sendo 

possível definÍ-la satisfatoriamente em poucas palavras, e 

preferível continuar sem definição (1973, p.l8). 

O conceito de energia provou ser o mais válido e fecundo, 

sobrevivendo ~s revoluções do pensamento científico que demo-

liram velhas ciências criando outras novas, tornando-se,pois, 

um princípio unificador na construção de três novas 
. .... . 

c1enc1as; 
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a Termodinâmica, a Química Quantitativa _e o Eletromagnetismo 

(DYSON, 1971). 

Ainda no Século XX, segundo o mesmo autor, o conceito de 

energia ressurge novamente desempenhando importantes papéis, 

dando origem ao desenvolvimento da teoria da relatividade e 

a teoria quântica, sendo pouco provâvel que a metamorfose do 

.-conceito de energia e sua fertilidade em originar novas c1en 

cias sejam plenamente esgotadas. 

O problema energético é um permanente desafio a exigir 

uma conjugação de esforços de toda a comunidade científica 

mundial, para minimizar ao máximo os riscos decorrentes da 

extinção progressiva dos recursos energéticos existentes no 

planeta Terra. 

A conciliação entre as necessidades de expansao do pro

gresso tecnolÓgico do homem, as dificuldades sócio-econ6mkas 

existentes e os problemas de preservação do meio ambiente 

constitui um vasto e complexo programa de pesquisa básica e 

aplicada, com vistas ao aproveitamento racional e disciplina 

do das fontes naturais e artificiais de obtenção de energia. 

Sabe-se que a previsão relativa ao consumo de energia a 

partir de 1971 até o ano 2001, nos Estados Unidos da América 

do Norte, é muito maior do que em todo o seu passado históri 
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co, sendo que a partir de 2001, a previsão relacionada ao 

consumo de todas as formas de energia seja duplicada anual

mente e o próprio consumo mundial anual seja triplicado, con 

forme análise feita por STAR (1971, p.37). 

De acordo com HUBBERT (1971), a Terra nao poderá susten

tar um crescimento indefinidamente das populações biolÓgicas, 

dos veículos automotores, das usinas geradoras e das dlieren

tes e múltiplas atividades industriais, levando-se em conta 

as limitações naturais das fontes energéticas existentes. 

Estes projetados aumentos de consumo mundial de energia 

constituem novas alternativas tecnolÓgicas e novas fontes al

ternativas de energia. 

O problema exige uma análise rigorosamente científica, p~ 

lÍtica e econômico-social, sem deixar de considerar com igual 

prioridade e quilÍbrio, não só a dimensão tecnolÓgica, mas 

também a dimensão social e humanística, salvaguardando a 

preservação do meio ambiente e da própria vida, mediante o 

desenvolvimento de uma eficiente e operante política nacio -

nal e mundial de cooperação recíproca. 

Ao estudar o fluxo energético na biosfera, GATES (1971, 

pp.88/seg), destaca a fotossíntese como a mais importante e 

fundamental reação ''fotoquÍmica da vida'', realizada oelos ve 

getais clorofilados. 
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Informa, ainda, que a Terra recebe um fluxo da radiação 

solar altamente variável em ambos os aspectos de quantidade 

e qualidade, por causa da variável transrnissividade da atrnos 

fera e i proporção de luz interceptada pelas nuvens. 

Alem disto, a atmosfera terrestre filtra a luz sol0-r, 

absorvendo a maioria dos comprimentos de onda do ultraviole 

ta e alguns do infravermelho. Em outras considerações, res

salta ser indispensável a análise qualitativa e quantitati

va dos recursos energéticos existentes e do seu consumo pe-

las diferentes nações e povos. 

Em conseqti~ncia desta análise, torna-se um imperativo 

inadiável i execução de um plano energético mundialmente a-

ceito, capaz de garantir a coexistência pacífica, que favo-

reça à sobrevivência de todos. 

Vários estudos têm sido realizados relativos ao modo de 

obtenção e aproveitamento das fontes de energia existentes em 

diferentes regiões e comunidades. Corno se pode constata~ a-

través do trabalho de KEMP, (197l,pp.l05/seg), relacionado à 

. -comunidade de esqulmos modernos na Ilha de Baffin, no qual 

é analisada a situação do consumo de alimento e energia, 

procurando estabelecer o fluxo energético neste tipo de so~ 

ciedade, cujas condições ecolÓgicas são bem específicas. I-

gual investigação foi realizada por RAPPAPORT (197l,pp.ll7/ 
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seg), que examinou o sistema agrícola primitivo da Nova Gui

n~, verificando que a queima de ~reas verdes tem sido uitili 

da para a obtenção de alimentos e fontes de energia, identi-

ficando os tipos de problemas nesta sociedade primitiva, re-

lacionando-se com a agricultura moderna que corre os riscos 

de v~rios tipos de poluição. 

A necessidade de se prosseguir na pesquisa a curto, 
~ 

me-

dio e longo prazo bem como a utilização de recursos energétl 

cos existentes nos diferentes países ê uma exigência perrna -

nente a reclamar a constante atenção~ interesse, medidas c i -

entíficas e tecnolÓgicas adequadas das instituições governa-

mentais e da iniciativa privada, com o objetivo de encont ra r 

as melhores soluções possíveis para a questão do aproveita -

mento e consumo das diferentes fontes e reservas de energia 

eristentes no mundo, minimizando, ao m~ximo, os efeitos des-

truidores advindos da poluição em suas diferentes formas de 

ocorrência. 

O fluxo de energia característico de urna sociedade in-

dustrializada tem sido também objeto de estudo e pesquisa, 

conforme se verifica nos trabalhos sobre o consumo de ener -

gia,tomando-se por referência a sociedade industrializadados 

Estados Unidos da América do Norte, conforme assinala COOK 

(1971, pp.l35/seg), estabelecendo comparações com o consumo 

energético de outros países, ressaltando que o crescimento 



- 52 ~ 

indefinido do consumo de energia, como também da populaçãoh~ 

mana, é simplesmente impossível. 

O alto consumo de energia e a necessidade de se provide~ 

ciar urgentes meios de controle, tendo em vista a nreserva-... . 

ção da vida, do meio ambiente e as condições ecolÓgicas in-

dispensáveis à sobrevivência das gerações futuras, deve ser 

uma constante preocupação das autoridades constituídas e do 

povo em geral, no sentido de produzirem melhores resultados, 

· face à gravidade do problema, segundo observações feitas por 

SUMMERS (197l,pp.l49/seg) e LUTEN (1971, pp.l65/seg), respec-

tivamente, em seus estudos sobre o problema relacionado 

conversão de energia e a geografia econ6mica da energia. 

... 
a 

A busca de fontes alternativas de energia, é sem dÚvida, 

a grande preocupação de muitos pesquisadores em v~rios pai

ses e dos próprios governos. 

Sistemas tecnolÓgicos mais eficientes nodem ser desenvol 

vidos para o melhor aproveitamento da energia dos ventos den 

tro de um tempo relativamente curto, conforme assevera MUS-

GROVE (1978, p.213), sendo, pois, viável a obtenção de ele-

tricidade em termos econ6micos acessiveis, para atender 
... 
a 

demanda. 

Claro está que nas regiões onde as condições geoclimáti-

cas, que são favoráveis pela existência de correntes 
..... 

aereas, 
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com características específicas, tal como velocidade adequa

da e ocorrência permanente, podem ser melhor aproveitáveis ~o 

mo fonte de energia, possibilitando a instalação de gerado

res elétricos movidos pela ação energética dos ventos. 

A instalação de sistemas técnica e economicamente compa-

tíveis com as características geoclimáticas regionais, em 

maior escala, poderá ser uma alternativa digna de estudo e, 

talvez, de implantação, minimizando desta forma a demanda e 

o consumo de outros recursos energéticos, de custo operacio

nal mais elevado e economicamente mais oneroso para o país. 

Outra opçao está no aproveitamento da energia extraída 

das marés e das bacias hidrográficas, segundo as possibilid~ 

des geográficas e hidrográficas regionais, apresentando, en

tretanto, algumas desvantagens face à possível intermitência 

de abastecimento d'água, principalmente nos casos de longa 

estiagem, podendo pôr em risco a segurança econômica da re

gião por ela abastecida. 

Vários aspectos devem ser considerados na avaliação das 

marés e barragens hidrográficas como fonte de energia e, de 

acordo com o estudo de SHAW, (1978, pp.312-313 e 318) a via

bilidade de aproveitamento das marés para a obtenção de ele

tricidade não deve ser desprezada, uma vez que o aumento co~ 

tínuo do custo de combustíveis, decorrente da crise de ener-
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gia desencadeada no contexto mundial, sugere uma série de 

conseqUências que afetam a ordem política, econômico-finan

ceira e social de todos os países,ern maior ou menor escala 

de dependência dos recursos energéticos estrangeiros. 

O desenvolvimento de tecnologia específica para o apro

veitamento da energia solar, é, sem dúvida, urna outra alter 

nativa mais promissora e de maior interesse, principalmente 

para os países de clima tropical, onde a incidência dos 

raios solares e a duração do dia são mais favoráveis ao 

máximo rendimento dos geradores solares, cuja instalação e

xige um complexo sistema de tecnologia altamente especiali-

zaào. 

A International Solar Energy Society- ISES (1976), se

gundo informa SMITif (1978, p.318), vem desenvolvendo vários 

estudos relativos aos múltiplos processos de utilização da 

energia solar, para atender is necessidades de suprimento e 

nergético, em benefício do homem. 

Vários projetos estão em andamento neste sentido e as 

pesquisas certamente estão sendo direta e/ou indiretamente 

estimuladas, não só pela crise de combustíveis energêrticos 

de origem petrolÍfera, como também pela constatação de que 

as reservas naturais de combustíveis não são inesgotáveis e 

que, em decorrência do contínuo aumento de consumo mundial, 
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dentro de algumas décadas a sociedade moderna poderá entrar 

em um verdadeiro colapso. 

O Brasil,por suas condiç6es geográficas e climát~cas, tem 

a disposição um potencial imenso de possibilidades para _ me

lhor aproveitamento da energia solar, desde que desenvolva u-

ma política tecnolÓgica específica para a utilização máxima 

da energia solar que recebe durante o ano em sua grande exten 

são territorial. 

Não há dúvida, pois, que o investimento em busca do desen 

volvimento de uma tecnologia solar específica é uma medida 

que se impõe urgentemente, para que o País possa entrar em 

um novo ciclo de progresso e de fecundas realizaç6es. 

Ressalta-se, pois, a importância de programas de pesquisa 

no Brasil com a finalidade de se investigar e explorar com e

ficiência as possibilidades de utilização da energia solar no 

vasto território brasileiro, cuja implantação tecnolÓgica tra 

ria uma série de vantagens para o país, por ser uma fonte i

nesgotável e por nao uroduzir a poluição do meio ambiente. 

Outra alternativa consiste na utilização da energia geo

têrmica já em uso em vários países do mundo, conforme ~ISH 

(1978, p.373) demonstra em seu trabalho, informando que a 

exploração das fontes de energia geotêrmicas são mais limita-
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das em função das condições locais e o do custo operacional 

para a solução de vários e complexos problemas técnicos, e 

que na atualidade os Estados Unidos da América do Norte, I

tália, Nova Zelindia, México e Japão, são os paises que se 

destacam desde 1976, no aproveitamento de fontes de energia 

geotérmica, cuja capacidade geradora de eletricidade 
... 

ser a 

grandemente aumentada até 1985 e ampliada até o ano 2000. 

Além das alternativas referidas, o aproveitamento da fo

tossintese, como uma fonte de obtenção de alimento, combus

tivel e energia, está se~do objeto de pesquisas em vários 

centros de investigação cientifica, em diferentes paises, 

conforme HALL (1978, p.382), inclusive no Brasil, onde a 

plantação de mandioca e cana-de-acúçar, destinada à obtenção 

de álcool para compensar, em parte, as exigências de consumo 

de petróleo, é um projeto que recebe do Governo o máximo a-

poio e interesse. 

Com o progresso das Ciências BiolÓgicas, da Bioquimica e 

da tecnologia especializada, aprofundando-se ainda mais o 

conhecimento das múltiplas reações que ocorrem no processo 

da fotossintese, é possível que o aproveitamento racional e técnico

científico desta importante fW1ção, realizada pelos vegetais cloro 

filados, venha garantir no futuro, maior suprimento de alimen 

tos e recursos energéticos, no reaproveitamento das grandes 

áreas desérticas existentes, transformando-as em terras fér-

teis e produtivas. 
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Como se ve, há várias alternativas possíveis para a ex-

ploração e aproveitamento das fontes naturais de energia e 

que exigem da criatividade e engenhosidade humana a elabora-

çao e construção de tecnologia especializada , capaz de ex

trair a energia necessária e indispensáve l à sobrevivênciada 

civilização atual, conforme se constata do pronunciamento de 

PINCHERLE e EVANS (1978, pp.98-102), ao discutirem o proble-

ma das alternativas de solução para a utilização de energia 

em benefício da humanidade. 

O problema é muito complexo, impondo-se à consideraçãode 

todos os povos, raças, países e governos, porque, cada vez 

mais, as relações de interdependência ecolÓgica tornam-se mais 
. .. . 

VlSlVels e mais claras, demonstrando-se, cientificamente, que 

nenhum povo ou país poderá sobreviver isoladamente, por tempo 

indefinido. 

Uma polÍtica energética mundial se impõe, exigindo de to-

dos os países uma tomada de decisões urgentes e inadiáveis, ~ 

poiada igualmente numa polÍtica energética nacional, compatível como 

respeito aos direitos humanos, consagrados e reconhecidos por 

todas as nações civilizadas, conforme se depreende do traba -

lho de THRING (1978, pp.369-70). 

Diversas medidas polÍtico-sócio-econômicas e técnico-cien 

tíficas,de âmbito nacional e internacional estão sendo toma-
' 
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das e aconselhada sua máxima observância, no sentido de mini 

mizar o consumo de energia "per capita" anual, sem o que nas 

próximas décadas, a sociedade humana, em seu contexto mundial 

e regional, ver-se-á colocada em uma posição critica, de 

conseqU~ncias irreversiveis, gerando o colapso total de suas 

atividades, pondo em risco a própria sobreviv~ncia da espé -

cie humana. 

Certamente que, em função de uma política energética mun 

dial e nacional, tais medidas adotadas visam economizar, ao 

máximo possível, os recursos energéticos existentes, evitan-

do o desperdÍcio ou gasto improdutivo. 

A fiscalização do cumprimento de tais medidas se . -1mpoe. 

Ressalta-se com especial ênfase que, entre estas, as medidas 

educacionais são de vital importância, devendo ser desenvol

vida uma política energética educacional, mediante projetos 

específicos, de acordo com os respectivos graus de ensino e 

escolaridade, objetivando resultados imediatos e permanentes. 

Para tanto seriam necessáras estratégias de ensino dinâmicas 

e eficientes, de âmbito nacional e regional, envolvendo in -

tensa e sistematicamente escola, família e comunidade e nao 

apenas campanhas esporádicas locais ou nacionais. 
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Deste modo, salienta-se a importância do papel da Escola 

e o planejamento de curriculos dinâmicos ., onde os problemas 

relacionados à energia, preservação da vida e do meio ambien 

te sejam estudados sistemática e cientificamente por. todas 

as escolas, incentivando a capacidade criadora dos educandos 

para asSJmi rem o papel social que lhes caberá na soe iedade 

do futuro. 

Não obstante o grande avanço :cientifico e tecnol6gico,o 

homem necessitará, presumivelmente, de 25 a 50 anos para po

der utilizar em bases econômicas acessiveis a todos os povos 

a energia solar, a energia geot~rmica e a energia da fusão 

nuclear, para o que complexa infra-estrutura tecnol6gica de

verá ser montada em escala mundial, envolvendo profundos e 

complexos elementos na esfera da ação politica, econômico-s~ 

cial e humanística, segundo estudo realizado por PINCHERLE e 

RICE-EVANS (1977, pp.97-102). 

Muitos problemas podem ser propostos à guisa de estudo e 

de investigação na Escola em seus diferentes graus e, em es-

pecial, para os estudantes de FÍsica na Universidade, 

sugere LAWS (1978, pp.lOl-103). 

como 

ROSS e ROSS, (1978, pp-272-76), analisam o problema ener 

gético com objetividade e apresentam vários outros problemas 

correlatos com as possíveis soluções, · visando à educação do 
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consumidor, tendo em vista a realidade da vida norte-america

na. Os mesmos afirmam que, basicamente, há dois tipos de ener 

gia, isto é, a energia térmica que se manifesta sob a forma 

de calor e a energia não térmica que se manifesta como traba

lho. Entram em considerações fisico-matem~ticas para solucio

nar os problemas propostos, com o objetivo de elucidar a que2 

tão energética, em termos de divulgação científica acessível 

ao esclarecimento da opinião do estudante e do pÚblico norte

americano. 

Seria desejável e até mesmo aconselh~vel, que no Brasil,o 

mais r~pido possível, fosse realizado um programa específico 

de estudos em todos os níveis de escolaridade, l<?, 2<? e 39 graus, 

tendo por nÚcleo de pesquisa e aplicação o tema energia e, em 

especial, a energia solar e as potencialidades brasileiras pa 

ra o desenvolvimento de uma tecnologia polivalente, capaz de 

aproveitar com a maior eficiência possível, as fontes de re

cursos energéticos naturais, sem os prejuízos decorrentes dos 

diferentes tipos de poluição e sem a depredação das reservas 

naturais existentes nas diferentes regiões do Brasil. 

E um investimento educacional de alta significação, o 

qual deveria ser posto em ação a curto, médio e longo prazo, 

com o objetivo de se alcançar a maior autonomia possível no 

campo de exploração e aproveitamento de todas as fontes de 

energia naturais e artificiais, mediante tecnologia e mao de 

obra especializada preparada para tal fim. 
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O desenvolvimento de uma consciência ecolÓgica individual 

e social ~um dos objetivos educacionais a ser trabalhadocom 

especial ênfase e sistematização no 19 e 29 graus de escola-

ridade, preparando a criança e o jovem para valorizarem e 

preservarem com maior responsabilidade os recursos energéti

cos e ecolÓgicos regionais e, conseqtlentemente, os de todo 
~ 

o pa1s. 

No ensino de 39 grau, projetos de estudos especiais e de 

ensino deveriam ser realizados com a participação da mão de 

obra do universitário, de acordo com o curso de formação e 

especialização, valorizando-a mediante incentivos educacio -

nais e econômico-financeiros, ~ . adequados e compat1ve1s com a 

realidade do estudante brasileiro. 

Tais projetos envolveriam o universitário brasileiro na 

pesquisa básica e aplicada, para a prestação de serviços ' a 

Comunidade. Assim possibilitaria sua participação ativa e 

criadora, na busca de soluções alternativas para os problemas 

relacionados ã energ~tica ecolÓgica e ao . grande desafio bra-

sileiro. Sem, contudo, perder de vista o contexto ecológico e 

energ~tico mundial, nem tamuouco isolar-se do mesmo. 
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4. O ENSINO INTEGRt\00 DE CI11~CIAS 

Para falar em ensino integrado de ci~ncias, torna-se ne

cessário considerar os conceitos de integração e de currícu-

lo integrado. 

O conceito de integração é trabalhado diversamente, con-

forme os campos do conhecimento. Desse modo, em Matemática 

significa "operação que consiste em achar a integral de uma 

equação diferencial"; em Medicina, "função de correlação e 

coordenação nervosa do cérebro, do cerebelo, etc.''; em Zoolo 

~, "Processo pelo qual indivíduos de ordem inferior se unem 

para formar outros de ordem mais elevada com o resultado de 

uma maior complexidade de estrutura ou constituição"; em Fi-

siologia, "ação pela qual substâncias estranhas ao ind i víduo 

passa, por assimilação, a fazer parte integrante dele"; em 

Sociologia, "processo social que tende a harmonizar ou unifi 

car diversas unidades antagônicas, sejam elementos da perso-

nalidade dos indivíduos, dos grupos ou de agregações sociais 

maiores, compreendendo: integra~ªo social, cultural que se 

caracteriza pelo "ajustamento recíproco dos elementos consti 

tutivos de uma dada cultura de modo a formar um todo equili-

brado"; integração grupal, social, "ajustamento recíproco dos 

membros de um grupo e sua identificação com os interesses e 

valores do grupo" e integração social significando "ajustam~ 

to recíproco de grupos, de modo a forma-r uma sociedade organizada" 5· 

5
v-tuonâ!úo BJLMilWw da Llngua Pofl.-tuguMa. São Paulo, Enc.ydop"é.dia Bni
~annic.a, 1976, 2:976. 
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Examinando-se o conceito desde o ~ngulo de um significa

do etimolÓgico tem-se: "O adjetivo lat. integer, integra, i~ 

tegrum, "intacto, inteiro", na sua pronuncia vulgar integrum, 

é a base do port. inteiro, do sêc. XIII, esp. entero. 1223, 

fr. entier, do século XII, it. intero, do séc.XII. Pelo . cor-

rer dos séculos XVI e XVII essas LÍnguas incorporam a forma 

erudita correspondente, port. esp. Íntegro, it. integro, fr. 

integre, conexo com o verbo ~ort. esp. integrar, it. integr! 

re, fr. integrer, em geral do século XVIII, século em que 

também aparecem os substantivos port. integração, esp. inte-

gracion, fr. integration, it. intagrazione. 

A acepçao de "completar, inteirar, incorporar-se a", ge-

nérica assume conotações especÍficas em matemática e outras 

terminologias, sendo a da antropologia, caracterizada defini 

damente pelos inÍcios do século XX, mas, em ultima análise, 

mera extensão da acepção inicial" 6 . 

De acordo com os estudos de DRESSEL (1958, p.lO), o sig-

nificado do termo integração pode ser usado com referência a 

estado e processo. No primeiro caso, é utilizado como meta 

a ser alcançada pelo indivÍduo e pelo grupo social, devendo 

ser empregados todos os esforços no sentido de alcançá-la, ~ 

ma vez que a integração implica atingir a plena integridade 

e perfeição. 

6 E~cicl~p~dl~ Mlnadon I~tennaclona~ pu~llcado pela Enclclopae 
d~a B~~~ann~~a do B~a~~f, ~ob . a d~JL~çao d~ Antonio Houai~,v~ 
8, pp. 3833-3852. 
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No segundo caso, a integração é utilizada corno meio para 

conseguir atingir este estado de perfeição. E um processo que 

pode também referir-se à manutenção de um equilÍbrio dinâmi-

co em um meio em mudança. A integração pode referir-se, tam

b~m, à maneira na qual as partes interdependentes de um gra~ 

de todo estão relacionadas ou estão em harmoniosas relações 

com cada uma delas. 

Na integração ocorre o ajustamento das partes entre si, 

destas para o todo e deste para as partes, num perfeito flu

xo realimentador das mÚltiplas interrelações dinâmicas exis-

tentes no processo. 

O mencionado autor, (1958, pp.lZ-14), prosseguindo em 

suas considerações sobre os referentes da integração, inclui 

o indivíduo, a sociedade, o currículo e o próprio conheci

mento. Informa, ainda, que o conceito de integração pode re

ferir-se à correlação,envolvendo uma seqtiência de conteúdos 

para o desenvolvimento da criança, incluindo todas as divi -

soes da aprendizagem humana e o mundo no qual a criança vive. 

Ou ainda, ter outra acepção que se fundamenta na organização 

de blocos, ou conjuntos de unidades e de atividades tendo co 
' -

mo nÚcleo um tema central, estimulando a reflexão sobre con 

ceitos gerais, princípio~, grandes idéias ou valores. Poden

do-se tamb~m organizar o currículo ao redor de temas chaves, 

conteúdos e experiências. 
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De um modo geral as acepçoes de integração podem ser de 

três tipos: 

1. aquela na qual desenvolve interrelações entre cursos 

existentes; 

2. aquela envolvendo reorganização de conteúdos dentro 

dos cursos mais gerais; 

3. aquela em que centraliza o conteúdo relacionado aos 

problemas vitais da sociedade ou do educando. 

Após analisar outros fatores relacionados à integração 

no planejamento do currículo, o autor em referência, julga 

necessário admitir-se que a integração ê um processo interno 

e, talvez, Único para o prÓprio indivíduo, mas que somente 

se pode interferir através de um plano de experiências que 

estimulem e encorajem este processo. 

Não se pode, pois, desenvolver externamente um esquema 

de integração, mas deve-se estimular o indivíduo a desenvol

ver o seu próprio esquema. Assim sendo, a integração deve 

ser o centro dominante para a organização de um programa in

tegrado de educação. 

O conceito de integração pode ter muitos significados e 

implicações. Parece haver concord~ncia em admitir-se que a 
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integração é um processo interno que ocorre dentro do 
~ 

pro-

prio indivíduo. ~ considerado também um processo consciente, 

no qual o indivíduo atua no sentido de organizar e interrela 

cionar todas as suas experiências em novos caminhos mais siK 

nificativos, capazes de facilitar a auto-realização, co~for-

me se deduz dos estudos de DRESSEL (1958, p.251 e seguintes). 

Pelo que se depreende das diferentes definições encontra-

das, uma característica comum, que pode ser evidenciada, é a 

interação de partes ou elementos formando um todo 

com atributos próprios ou especÍficos. 

ajustado, 

No presente trabalho, a integração é considerada um pro -

cesso dinâmico de natureza endógena, envolvendo o estabeleci

mento de interrelações mÚltiplas, mediante a correlação e 

coordenação articulada de elementos estruturais, componentes 

de um sistema ou de um conjunto de estruturas funcionais que 

se interagem. 

Esta forma de interagir facilita a obtenção de respostas 

adaptativas, visando ao equilÍbrio do sistema, ou do conjunto 

de sistemas, ou visando ainda, ao equilibrio adaptativo do 

organismo como um todo, em sua dinâmica de ação, com o meio 

do qual participa, influenciando e sendo influenciado em sua 

função de recíproca interação direta e/ou indireta, discreta 

ou ostensiva, moderada ou intensiva. 
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Do ponto de vista fisiopsicossomâtico, a natureza endóg~ 

na da integração como processo se caracteriza por uma série 

de ações e reações que se efetuam em diferentes níveis de or 

ganização estrutural e funcional, mediante operações de ana-

lise, síntese e auto-regulação, cujo resultado final 
~ 

e o 

equilÍbrio dinâmico e adaptativo, como expressão máxima da 

própria interação, conferindo maior autonomia ao organismo, 

em relação ao meio em que se encontra. 

Refletindo-se mais acuradamente sobre a integração como 

um processo endógeno, dinâmico e gerador de equilÍbrio adap-

tativo, verifica-se que na relação interativa entre org&nis-

mo e meio, este pode ser considerado no sentido biolÓgico c~ 

mo o conjunto de diferentes e múltiplos estímulos relaciona-

dos a organização do ser vivo em seu ciclo vital e fisiol6g! 

co. E no sentido cognoscitivo, como o "conjunto dos objetos 

que interessam ao conhecimento" conforme estudos de PIAGET 

(1973, p.399), mediante os quais fa z a distinção entre equi-

lÍbrio orgânico e equilÍbrio cognoscitivo ao analisar as 

funções específicas do conhecimento. Ain~a segundo PIAGET, 

(1973, p.403), "o caráter Único da integração característica 

das evoluções cognoscitivas é não somente ser atual, mas in-

tegrar o conjunto das estruturas anteriores na qualidade de 

subsistema da integração atual", sendo, por conseguinte, dia 

crônica e sincrônica simultaneamente, ao contrário de ser 

considerada apenas sincrônica como é acentuado por SCHMALHAU 

SEN (Apud PIAGET, 1973, p.403). 
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Por conseguinte, a integração se reveste de característi 

cas muito complexas, tendo um substrato fisiopsicossomático 

como alicerce, capaz de garantir a realização das operaçoes 

cognoscitivas indispensáveis ~assimilação de fatos, · id~ias, 

conceitos, generalizações, a tributos e valores ao nível · do 

conhecimento propriamente dito. 

Diferentes autores reconhecem que nao obstante ser a in

tegração uma atividade interna, esta poderá ser facilitada 

pela forma de organização do ensino oferecida aos estudantes 

pelos sistemas, ao longo de todas as suas experiências" con

forme assinala BORDAS (1976, p.20). 

Para se abordar o conceito de currículo integrado) tam-

bêm se faz necessária uma consideração geral sobre o concei

to de currículo, que, segundo COUTO (1968, p.l), compreende 

"a totalidade das experiências da criança na escola, dirigi

da para os fins da Educação", incluindo o programa global da 

vida de cada aluno. 

Ocurrículo em seu literal significado quer dizer "cami

nhada", "corrida", "jornada", contendo a idéia de continuida 

de e seqtiência. 

O termo currículo tem muitas definições conforme comenta 

MAC KENZIE (Apud MILES, 1971, pp.399-402) sendo que na lite-
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ratura educacional ~ utilizado de diferentes maneiras e que 

a tendência moderna é a de definÍ-lo com base "nas experiê~ 

cias de aprendizagem do aluno ignorando-se, a intenção do 

professor". 

Não há dúvida de que "a experiência vista como intera

çao do educando com seu meio ambiente" reveste-se de sig

nificativo valor educacional. Entretanto, a observação dire 

ta das experiências do educando em sua interação com o meio 

apresenta uma série de dificuldades de ordem prática. Devi

do a estas dificuldades o referido autor define currículo 

"como o engajamento dos alunos com os vários aspectos do 

meio ambiente, cujo planejamento deve ser feito sob a dire

ção da escola". 

De acordo com HASS (1974, p.XVII) O currículo é defini

do como ''todas as experiências que os elementos, individual 

mente, têm em um programa de educação, as quais são planej~ 

das em termos de estrutura de teoria e pesquisa ou práticas 

passadas ou presentes usadas no planejamento do programa". 

O referido autor considera que o currículo abrange "to 

das as atividades instrucionais planejadas e providenciadas 

para crianças, pela escola ou sistema escolar", compreende~ 

do a "planejaàa interação de alunos com os conteúdos instr~ 

cionais, fontes instrucionais e processos instrucionais pa

ra o atendimento dos objetivos educacionais". 
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O Currículo pode ser considerado em duas perspectivasf~ 

damentais (SEC/RS, 1972). Currículo numa perspectiva docente 

é: " - o ambiente em açao onde o aluno está inserido para a 

sistematização de seu processo educativo; - o próprio plano 

de ensino-aprendizagem; - o instrumento funcional que visa 

habilitar o homem a resolver problemas sociais, econômicos, 

políticos e de auto-realização; - o conjunto de atividades 

realizadas pela escola com vistas à consecução dos objetivos 

educacionais; - .a coordenaç~o dos fins e dos meios da educa

çao; - planejamento dos fins e dos meios da educação que ori 

entará as atividades educativas; - o planejamento na sua 

relaç~o ensino-aprendizagem; - a espinha dorsal que sustenta 

uma determinada linha de objetivos". 

Currículo numa perspectiva discente é: "o conjunto de 

todas as experiências que o aluno vivencia e realiza dentro 
.... 

e fora da escola, sob a responsabilidade da mesma, visando a 

consecução dos objetivos educacionais". 

~ compreensível que o currículo possa ser visualizado c~ 

mo um sistema, abrangendo uma série de elementos interrela -

cionados. Como tal, deve se constituir em uma fonte efetiva 

na promoç~o da aprendizagem e desenvolvimento cognitivo e 

afetivo do indivíduo, conforme os estudos de TABA (197l,p.S). 
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Com referência à organização do currículo, constata-se 

que muitas modificações ocorrem em conseqUência de pressoes 

sócio-culturais, político-administrativas ou de decisões sem 

base cientificamente comprovadas. 

As modificações introduzidas no currículo tradicional a

tingiram, em maior profundidade, a escola secundária, geran

do muitas dificuldades decorrentes das confusões existentes 

sobre o alcance do currículo. 

O currículo organizado por mat~rias ~' segundo TABA(l971, 

p.SOZ), ''a maneira mais antiga e mais importante especialme~ 

te na Escola Secundária". Tal currículo, estruturado por ma

t~rias ou disciplinas, recebe muitas críticas, especialmente 

quanto ao seu modelo, métodos de ensino e às divergências de 

opiniões, referentes à prioridade das disciplinas a serem 

ministradas. 

Conforme os estudos de TABA (1971, p.512): as críticas re 

lativas à organização do currículo por mat~ria se apóiam em 

três questões básicas, abaixo citadas 

1. ''as matérias, somente como mat~rias nao apresentam uma 

base suficientemente adequada para desenvolver um as

pecto educacional integral, porque nao possuem em si 

mesmas um crit~rio inerente seja para o alcance ou mé-
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rito e porque a organização por matéria impede a rea

lização dos objetivos mÚltiplos". 

2. "Isoladamente, as matérias nao proporcionam urna base 

suficiente para a seqUência, especialmente se elas rn1 

nimizarn a cornpreens~o e o interesse pela an~lise do 

que aprende ou dos objetivos da conduta". 

3. "A organização por matérias realizada convencionalmen 

te, impede praticamente de se alcançar uma aprendiza

gem interrelacionada. Ela tende a urna cornpartimenta~i 

zação desnecess~ria e a atomização da aprendizagem". 

Em conseqtiência das críticas havidas com relação à orga

nização do currículo por matérias, vários esquemas surgiram 

para reestrutur~-lo, tais como: 

a) - o currículo baseado nos grandes temas de ordem so

cial; 

b) - o currículo apoiado nos processos sociais e nas fun 

ções vitais; 

c) - o currículo ativo e experimental; 

d) - o currículo integral. 

A preocupaçao básica existente no currículo, apoiado nos 

grandes ternas de ordem geral, consiste em minimizar ou supe-
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4' 

perar a estrutura compartimentalizada e atomizada do curr1cu 

lo. Para tanto, a estruturação do currículo se alicerça nas 

inter-relações combinadas de alguns campos especÍficos, inte 

grantes de um contexto mais amplo de conhecimentos. 

Certamente que o currículo, baseado nos grandes temas 

gerais e unificadores, oferece mais amplas possibilidades de 

se almejar e promover a integração das matérias. Assim sendo, 

é admissível supor-se que as inter-relações das disciplinas 

possam contribuir de modo mais eficiente para a organização 

funcional do conhecimento. Um exemplo deste tipo de currícu-

lo é apresentado na VERSÃO AZUL EXPERIMENTAL do "Biological 

Science Curriculum Study" (1963), que abrange os seguintes t~ 

mas de ordem geral: - "As bases vitais nas propriedades da 

matéria"; - "As atividades destas organizações tal como se 

observa na captação e na utilização da energia" e outros te-

mas de igual relevância. 

Os partidários do currículo, baseado nos processos soci

ais e nas funções vitais, defendem a idéia de que a organiz~ 

çao deste tipo de currículo favorece a unificação do conheci 

mento, além de contribuir para a participação consciente dos 

educandos no contexto sócio-cultural e ~a vida cotidiana. 

O currículo ativo, experimental, é uma outra opçao que 

se apóia no consagrado princípio de que o aluno aprende so-

mente aquilo que experimenta ou vivencia. 
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Para que a aprendizagem seja qualitativamente signific~ 

tiva, capaz de provocar mudanças favoráveis de conduta, .... 
e 

fundamental que se baseie em objetivos criadores e métodos 

ativos experimentais, tal qual nô-lo informa TABA (1971, pp. 

523-524). 

Por conseguinte, o currículo ativo se caracteriza por 

organizar situações de ensino-aprendizagem nas quais as cri 

anças possam utilizar métodos para a solução de problemas 

significativos, planejando e executando suas prÓprias tare-

fas, sob a discreta orientação do professor. 

Referindo-se ao currículo integrado, TABA (1971, pp.S3~ 

536), comenta que as metas eram bastante ambiciosas. Adrni-

tia-se que este tipo de organização curricular fosse capaz 

de produzir integração, além de atender às necessidades dos 

educandos, mediante a promoção de urna aprendizagem ativa, 

estabelecendo relações significativas entre a vida e apren-

dizagem propriamente dita. 

O termo "integral" ê utilizado de maneiras diferentes e 

grande parte dos modelos de currículos integrados, nada mais 

é do que "um método para diferenciar partes do currículo que 

requerem todos os estudantes daquelas que desempenham fun-

ções especiais ou que são optativas". 
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Em conseqU~ncia da confusão sobre o significado do ter-

mo, existe dificuldade de fato, na organização deste tipo 

de currículo. 

Entretanto, ê relevante citar ainda o destaque das cara~ 

terísticas julgadas importantes nos estudos de TABA (197l,pp. 

532-534), abaixo transcritas: 

a) - "Intenção no sentido de promover uma maior integra

ção da aprendizagem mediante a unificação das dis

ciplinas"; 

b) - "Uso da correlação sistemática da matéria ao redor 

de temas extraídos das funções vitais"; 

c) - "A estrutura principal da organização é favorecida 

pelos problemas contemporâneos ou pelos problemas 

vitais"; 

d) - "O emprego de uma variedade de nÚcleos ou enfoques 

para a organização do currículo; 

e) - "Esforço para relacionar o programa com os problemas 

vitais e os interesses do aluno". 

T t) ~ I A L C E 
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As limitaç6es deste tipo de currículo est~o relacionadas 

às dificuldades existentes na readaptaç~o efetiva do conteú-

do, em torno dos novos enfoques considerados e 
... . 

na propr1a 

concepçao teórica de currículo integrado. 

O problema da integração do ensino de Ciências vem sendo 

objeto de cuidadoso exame realizado por especialistas nos 

diferentes campos do conhecimento cientÍfico, metodolÓgico e 

educacionais em diferentes países. 

E, sem dÚvida, um desafio à criatividade de educadores e 

especialistas, cuja solução exigirá muitos esforços conjuga-

dos dos educadores em geral e dos especialistas nos diferen

tes ramos das Ciências Exatas e Naturais (Matemática, FÍsic~ 

Química, Biologia, Geociências, etc.). 

Várias alternaticas de abordagem procurando a promoçao de 

um ensino integrado têm sido objeto de investigação. De um mo 

do geral, três tipos de organização interna têm sido estuda -

dos; conforme SANT'ANNA (1979, pp.42-43): 

"19 .tipo: Envolve a.tividade-6 de ap!tendiza 
gem ce_n..t.Jtaaa-6 e_m obje_.tivo-6 p!tincipai-6. Con ~ 
.te_~do-6 dive_Jt.õi6icado..6 . e_n.t.Jta~lam em jogo, na 
medida em que 6o..6..6em nece..6..6~Jtio..6 pa!ta o al -
cance do.ó obje.tivo-6. 

"29 .tipo: En~a.:tiza o c.on.te_~do. Ne.õ.te.. .óe_n
.tido, .óao p.tau.ó~vei-6 ainda dua-6 abo~dage_n.ó: 
a) - in.te_g~aç~o ho~tizontal de c.on.te~do-6, em 

que e.ó.te-6 .óe in.te~t-Jte.tacionam, con.ó.ti -
.tuindo um cen.t.Jto de in.teJte..6..6e; 
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b) - int~ghação vehti~al d~ ~onteúdo~ na 
qual a~ po~~ibilidad~~ ~~tahiam vin~u
lada~ a p~6phia ~~thutuha do ~onh~~i -
m ~nto. 

""3Q tipo: ~on~i~.:t~ no d~~~nvolv /[mento de 
modulo~ ou blo~o~ d~ thabalho ~~nthado~ na 
~olu~ão de phobl~ma~. Ne~te tipo, maioh im
pohtan~ia ~ athibuida ao d~~~nvolvimento de 
habilidade~ e atitude~, ã 6ohma de thabalha~ 
e inve~tiga!t po!t pa!Lte do aluno e do g!tupo". 

KEOHANE, (1973, pp.3-4), apresenta vários enfoques para 

promover o ensino integrado de Ciências, de acordo com o In

forme da 1~ Reunião Consultiva sobre o ensino integrado de 

Ciências na América Latina, cujas característic~s sao apre -

sentadas no Quadro N9 1, a seguir: 
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QUADRO N9 1 

O ENSINO INTEGRADO DE CIENCIAS 

. t PROCESSOS I 
DESENVO LVER 

a compreensão do q ue é Ciência _ 

- e o proced imen t o ci en ti fic o 

I TO PICOS I L 

- O programa inclui tópicos que 

possam ser estudados em uma 

variedade de seqUências. 

I OONCEITOS I 
- Orientado no . sentido dos CO_!! 

c ei t os mais impo rtantes da 1----
4 

"Ciênci a 
Nã o são estudados em sua · t o -

tal id ade d e uma só v e'::.. 

. . f 
T E~!AS 

Des crxolvcr um ·nú~cro l i :n i~· 

tado de .t,çm.as ~el~c'io~ados 
. · entr'e sL . · 

. . I ArUC.\Ç(\G n; I . 1----. .JI ct~~r~ m ·fF.:-
1
· 

. I 
~t lac i~r.a~~. ! s õ5 ativir'...J -3 -! .:: prc<u ~ i·. as 
co pais. às qc:ais se apil ê:t.'ll (Ã) roer-
Ti ~u"'!! ser apl1c.adc-s cs l"f'~:..t l t .arbs d..'\ t----1 
ciéncia e dr"l t ccnol o&ia n:.~ .:lt_~ icU) ~1..:-
ra , DÜne-ra~<lo. irrlú~tril,- tr ~~pv-rt c ~ 
CetTR~.n h:a·-t3cs . · 

1----· ~t ll) "'E IV-A.'·B lL'\TE I 

ATI\'I D,DES CARA CTER ! ST ICAS ~ CIESCJA 

1. ~I!'I'Var· 8. Prediter 

2. Oassificar 9. Jnferir (dcdu:ti r) . 

3. Usar níneros 10. Generaliur (irxluzir) 

~. loledir 11. Defini r 11perac i o na J.ment e 
S. Usar relações de espaç.o e tempo 

6 , Ccmunicar os resultados a outros 

7. l nt erp:-etar dados 

12. Fo11111Jlar HipÓteses 

13. Controlar Variáveis 

14 . Experimentar 

- Cada tópico cobre várias iirt'as ci ent íficas. Deve es t ar bem estruturado m s i D'lesmo para 

qu<' haja fl exibilidade na eleiç.'io de t ópicos t' em S\.:3 ordem de apresentação . 

• O curso canplcto não tf'!ll necessariament e una estrutura fixa • . 

- Os t ópico' niio são ensinados da mesma Jnaneira e ao mesoo tempo , a criança de diferentt'S . 

capacidades e t'Stados de dcsenvol viJoento . 

- ,;este enfoque há necessidade de adaptações. . ( . 
-A desvantagm mais séria é GUe a df!scrição total de Ul! conceito geralmente faz- se de una 

só vez c não prOílressiva.".nente. 
- Resulta difÍcil 2 lllJnutenção da necessária c·oesão entr e os diferentes conceitos • 

- O estudo de cada uu del es se es tende ao l ongo dos anos can una profundidade cr escent.e , a 

té chegar ao des~n\'Olvimcnto canplet.o de una idéia quamo a ~ri ança éstá amadurecida ~ 
fi cientemente • . 

.- oS ~rrículos que se ~tÜ iz.am de~ te enfoc:ue rostr nm um a1 to grau de .est:'ltw·aç.ão . .. 

- Sul ~ior virnxie é a possibiÚdade de Wl ensino que poderia ser qualiÍicado de cancên -

t rico ou .em esj,iral. : 

. . .. ~ . 

_ .. Os t emas :xxJ,.,. ""r sul'C! \vicl icos . 

~ ·· o ·,.;ofessai·: t.;,n i 1ber dadc para scl~io,;~ m.Jteri als d~ sco;do. ~ o. t~ ~ . ela~ràr ·P,~ 
· •. !(TiiJ!IaS de athjc!ades e!!\ fl."'ção das .nec t'ssicL:ldcs · i n:- ivid:;ais dos ~l 'Jl".o5 . ' 

- f. nN:cssãrio g~r~ntir. ~ . estrut'.l~~ · ~o .eq~ilibrio .do curso: · ~: ~ .. 

__ . ' . · - . . 

-.. ·P,ennite Hlaci ona r a:nplas iírcas da · Ciência f' da Tecnologia <:o'rl 'as ci~n'cia; 
Sociais e lluJlla nas , .bem C'omo :1s consNjt:ên c i :ls sociais ~ culturais. .do desen 
vo l vilnen to ci<:n. tffi~·o e t~{;no !Ógic.o do Pai ·!>~ ' · . · ·. . . · ·- .-:-

• - . . ~ . -... ... . 

·, ;. 

· - Ap ropriado p:ua .crinn.;Js dura:lt.c 

S{'!US priroeiros· anos de e scol; , 

· • !'.aseia-sc rn . llthid.ode~ dcsc::r\'olvirla~ 8 r artir do me io :lr.biente C'jU(' rodei~ a cri.anç •• : . ~ 

• ~:e enfc>qu~ · concor.J.J Catl muit.:lS d:1$ i dé i as . atuais sobre O d~em>Olvimento das cri;mça.s . 

. - kquer UCl3 core.iccróÍ\'e l 'reoril'llÚIÇiio da atitW.c de ~j tos óoc~ntos • • 
r-----~ . 'i . ' 

I ESQUEM.\S I . 
. I 

Comprt-ende a fw iio dos ~oqués u-

tra,·é~ de "c~nceitos" e de . ''proce~ 1----___. 
sos" 

I L\E I'Rf\.11:1\)5 I . 
I . 

I 
- 0~ alt.e10s tr~~.1lh:m: S C" l:.rt; lXlvidl.J

a lmentc a1 !'111 ~nlj>C~ T~.n''><' S , pro-
cur:mdo l<"\·~r a 1 m·es C1 sac~o """'1---- -f 

• · 1 lr.li ur- ~ c a 1.n1 d~ter.t.in.'l<lzl srtt'l 
< ient íf io. 

· - ·.As cri.anç!L" : aprofu/'od:l:':l pou~o n po'.lcn a idiiin a~ quê no ,.~lo que o. n'ldt'ia hií certos 

e!-quar.ss , certas f ormas de ordCI!. , Sobre CUJBS bas es ~ JX'~sível foriTI.Ilar generalizaÇ<}e$. 

- f..<ta5 l'Lltlr.a.s ~iio l <>j:O utiÚ ta.hs ~ara ~ fTOj'OC.ição de problecus e usolvê- l os e<:~ labo-

ratório . · , . ; ~ ·. -. : ·. 

.: .. ·z: u.<ado CJll v~rios ni'vei> · ~~l e- o nht'l r r l•-.ári o nté o níve~ urü\·ersitário . 

. - :-~Ji~o · ~co s~ proc.:>ni;~-. t~ o ;n1_culo "b~ · r.!l<lo ~'\clu!<h·~,.nte sebre a base J~ proj etos 

·~ tr...· d i~t;it.JJçi'n • propr i .•c:l.• de proJet~s fon'1.1Jlo-lo parte .de 1n r~~;arr.• rr.ai s extenso . ro
de t er um .1-or. efeit o Ul~Co para ."' .fonnação cientííío e ro~todolÓ~iCJ< "dos alunos c~ P! 
ra a inu·grnçio d.1 c iê-ncia, 
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V~rios esforços est~o em andamento na Am~rica Latina, pa

ra melhorar o ensino de Ciências de acordo com os crit~rios 

característicos do ensino integrado. Muitos empreendimentos f~ 

ram concretizados atrav~s de projetos em v~rios países, in-

clusive no Brasil. 

V~rias providências oficiais foram tomadas no sentido de 

promover estudos e incentivos a projetos de pesquisa, refere~ 

tes ao ensino de Ciências, cabendo destacar a relevância dos 

trabalhos de atualizaç~o e aperfeiçoamento científico e meto

dolÓgico de professores de Ciências, promovidffipelo Instituto 

Brasileiro de Educaç~o Ciências e Cultura (IBECC), de S~o Pau 

lo, tendo liderado o movimento de renovaç~o do ensino de Ciên 

cias em território brasileiro. 

Posteriormente, a criaç~o e organizaç~o dos Centros de 

Treinamento de Professores de Ciências em vários estados do 

Brasil foi um dos empreendimentos altamente produtivos, em 

conseqtiência da dinamizaç~o renovadora acima referida. 

Os problemas mais prementes surgidos com uma educação que 

inclui o ensino integrado de Ciências s~o muitos e complexos, 

conforme informações da reunião consultiva sobre ''La ensefian

za integrada de las Ciências em America Latina", realizada em 

Montevid~o, em 29/11 a 19/12/1972. 
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Destacam-se dois, cujas soluções exigir~o maior esforço, 

e, por sua vez, produzir~o maiores beneficios: 

- "a formação e o aperfeiçoamento de docentes de tal mo

do que efetivamente possam educar com os m~todos e. ob

jetivos básicos do ensino integrado de Ciências"; 

"a elaboração de novos curriculos ou a adaptação cui 

dadosa de currículos existentes - o que implica plane

jar novos cursos e preparar os respectivos materiais de 

ensino-aprendizagem" (UNESCO, 1976, p.6). 

A questão básica a ser formulada prende-se à natureza do 

trabalho do cientista: Quais os aspectos de seu trabalho que 

poderiam ser adequados à elaboração de um plano de atividadffi 

curriculares, compatíveis com o desenvolvimento cognitivo, 

psicomotor e afetivo das crianças? (UNESCO, 1972, p.l). 

Não se propoe dar ênfase ao trabalho do cientista como um 

especialista ou "expert" em um determinado campo da pesquisa 

científica. Mas sim, favorecer a prática metodolÓgica, por 

meio da qual o educando, participando de um Curso de Ciências, 

adquira uma atitude científica atrav~s de uma seqU~ncia de 

experiências de ensino-aprendizagem adequada e estimuladora do 

fazer científico. 
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Vários projetos foram desenvolvidos no sentido de contri 

bu i r para melhorar o ensino de Ciências a nível de 19 Grau, 

con f orme pode-se constatar no Quadro N9 2, a aba i xo· 

l . 

QUADRO N9 2 

PROJETOS DE ENSINO INTEGRAOO DE CIENCIAS 
EM VÁRIOS PA!SES 

"CI~lA S/ll". 

Cons~lho de Esco las 
Pl..lr>:lru;ii.> ~\.lfficld o · 
o Oepartt~ll<'nto do 
Ed1X3o):ÍO ho:occn. 

m:x;R.\.\1\ Af!UCA.'{) Cmtro do Dcs~nvol-

DE C!CN::IA I'R~- vi.tllomto Educacional 

lUA (,\PSP) USA. 

Cent ro de Desenvol ~ 

v uroento G.luc aci OWtl 

t.JSA. 

C\AAC'Tf.R!Sf !CAS 

• Con t lnUd<;Jo Jo lJroj eto Nuffielu n nfve l juvenil, 
cem JMtor!J l d.idãtico correspondente aos vãno• 
níveis Je desem·olv iJIII.'IltO dos alunos. Ct.llll in for 
ruç· '$ p.lr.t os profes sotM a fl.m de auxUiá-l<?S 
m clu.:i~~.i;:~ Jo .o..spoc1:os reicrentes ao cont~'\l-
do t'~[>6:1t I CO, , 

- Abr.u1j!e viir!os p!Úes u'ricollQs; <.lesenvolver.Jo 
NU. rlals p.ll':l tml>Alho de ompo. 

,: Não é !M13 espécie de _progr.nr..l o. se-gui r. apesar 
de uist ir uno. .:üi\Ul!Ot entre o~ unidaJes de 

. trab:Uho. ; 

- 1\:Í Nior .lmportiincia ·~ prop-ama de e<.lu::ação 
dos prof~SQJ'es •. 

- Central l:~1do particulamcntc na educação dos 

proCes~ore~ e m su.• partl,.:ipaçiio no ues<'ti\'Olv:!, 

. lll<llltO do p.lano de uc~s ; . ,. 

fOO) 

Tema un if l c a dor 
O M~o Ambi~nco: 
OntJaJ<': 'íílêuns"; 

::~~~~~~0~á~o~": 
de ira" 

O ~leio ·,\mb\cntc: 

"A foTllli gll -leiio" 

''ObtOrillllJo OS $0lo:t" 

' :Os mos.rd tos" 

OPJf.Tl\US . 

- !hlsenvol v~ r nas c:Í'ilillÇ,. 
unv mente ju.,~&irid,,ra o 
uma nproxi.Jn-1ça.J ciuntífi 
ca <los probl~s: -

· -Estintlar o Jcs<.'nvolvim.n 
to reg \onal ~ lO<;& l de r! 
cursos •. 

''Caoo f~ :~r can que as 
cohn~ l'ttrccClll roiCTe$' 

-AjU<kir o; profess~ru a 
<.'SUt>eltte~r situaçÕei pr:i 
t!cas pant soludor1.1r pi\1 
blm-15. . -

f.duca.,.iio Q trei~n

~o Jos professo.r.,~ . 

ln t l'IXlu=lr o e~C\IJo de 
Cli-nci.u ru1 escclP pri
rorl a. "de5<.mvolvet~lo a 
I) t i nldc dcnt~ fica o 
contribuir para o pro -
srMIJ. M Cl0!\111 ,le Wucn · 
ção por 1118io da auto:' 
cuní 'liDo::! • 
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O Congresso sobre a integração do ensino de Ciências, re~ 

lizado em DROUJBA, VARNA, 1968, organizado pela Comissão In-

ter-Unida sobre o ensino de Ciências, apresentou várias con-

clusões, referentes ao ensino integrado de Ci~ncias, desta -

cando-se o seguinte: 

" O e.n.~.>in.o de. c.iê.n.c.ia c.on.tJLibui pa!La a 
e.duc.açao ge.!Lal, pondo e.m !Le.le.vo a unidade. 6un. 
dame.n.tal da c.iê.n.c.ia e. c.on.duzido po!L e.~.>te. muo . 
a uma c.omp!Le.e.n~.>ão do luga~ qu e. a c.iê.n.c.ia oc.u 
pa na ~oc.iedade. c.onte.mpo!Lan.e.a, evitando !Le.p~ 
tiçÕe.-6 de.~.>ne.c.e.~J.>á!Lia~.>, pe.!Lmiti ndo a in.t~Lodu~ 
ção de. di~.>c.iplina~ inte.~Lme.diáJtia~.>". 

"- Um c.u!L~o de. c.iê.nc.ia in.te.[J!Lada deve. !Le.
alça!L a impo!Ltanc.ia da ob~.>e.!Lvação pa!ta uma 
me.lho!L c.omp!Le. e.n.~ ão do meio ambiente. int!Lodu
zin.do o aluno no pe.n~.>ame.n.to l5gic.o e n.o m~
todo c.ie.nt.Z6ic.o". 

"- t e.~.>f.>e.n.c.ial que. o c.onte.údo de c.u!LJ.>o ~e. 
ja e.~.>c.olhido judic.io~.>amente. e. c.ompllado c.ui~ 
dado~ame.n.te po!L meio da c.olabo!La~ão en.tJLe o~ 
di n e !L e. n.t e-6 piLo n e~.>~ o !L e.-6 e. e.~.> p ec.iali-6 ta~.>'' . (UN ES 
co, 7 9 7 2, pp. 1 3- 14) -

Outras conclusões sao igualmente importantes, pois re-

fletem o consenso geral sobre o ensino integrado de Ciências, 

tendo-se em vista as características psicogeneticas do desen 

volvimento das crianças e as pecualiaridades sócio-econômico 

e culturais do meio em que vivem. 

Embora haja controvérsias quanto à viabilidade prática 

de se desenvolver um ensino integrado de Ciências, nao se 

pode negar "a priori" a possibilidade de integração, como 



- 83 -

tamb~m nao se deve afirmar~ genericamente, que tudo possa 

ser integrado. 

Ainda com referência a definições relativas ao ensino 

integrado de Ciências, não se pode considerá-las em termos 

definitivos. Entretanto, em várias publicações da UNESCO, efr 

contra-se a seguinte definição: 

"A Ciê.nc.ia integh..ada .6e c.a!Lac.tefLiza po!L 
aquele.6 en6oque.6 no.6 quai.6 o.6 c.onc.eito.6 e 
p!Linc.1pio.6 da Ciê.nc.ia .6ão ap!Le.6entado.6 de 
uma maneifLa tal, que exp!Le.6.6am a unidade 
6undamental do pen.6amento c.ient16ic.o, e evi 
tam de.6tac.a!L p!Lematu!Lamente, a divefL.6idade
exi.6tente ent!Le o.6 di6eJLente.6 c.ampo.6 c.ientZ 
6ic.o.6". (UNESCO, 1976, p.9) -

Outra definição de interesse é a de CAPURRO (1975): 

"Ciê.nc.ia integ!Lada ê: aquela ap!Loximação 
no p!Loc.e.6.6o de en.6ino-ap!Lendizagem da.6 Ci~n 
c.ia.6, que p!Letende emba.6a!L e.6.6e p!Lo~e.6.6o, 
não no c.onhec.imento da.6 divefL.6a.6 c.i~nc.ia.6 
c.omo di.6c.iplina.6 i.6olada.6, .6enão na c.omp!Le
en.6ão, valo!Lação e manejo do.6 c.onc.eito.6,p!Lln 
c.Zpio.6 e geneh..alizaç5e.6 da Ci~nc.ia c.omo ex~ 
p!Le.6.6ão da unidade &undamental do pen.6amen
to c.ient16ic.o, que p!Loc.uh..a uma mai.6 autê.nti 
c.a vivê.nc.ia do mê:todo da.6 c.iê.nc.ia.6 e o de~ 
.6envolvimento de uma atitude c.ient16ic.a e 
de uma c.o!L!Leta aph..ec.iação da c.iê.nc.ia c.omo 
atividade humana e de .6ua.6 implic.aç5e.6 ec.o
nômic.a.6, pol1tic.a.6 e ~oc.iai.6, englobando nu 
te Último a.6pec.to o e.6tudo c.ient16ic.o do 
meio ambiente e da.6 exigê.nc.ia.6 tec.nol6gic.a.6 
nec.e.6.6~1Lia.6 pa!La .6e en&!LentafL !Lac.ionalmente 
a.6 divefL.6a.6 .6ituaçÕe.6 da vida di~JLia". (UNES 
co, 1 9 7 6 , p • 9 ) 
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As recomendaç6es sobre o ensino integrado de Ci~ncias na 

América Latina e no Caribe, UNESCO (1976,pp.ll-12), têm por 

objetivo ressaltar v~rias providências polrtico-administra t! 

vas, têcnico-cientrficas, educacionais e metodológicas, ca

pazes de facilitar a implementaç~o de soluções alternativas 

para a realizaç~o do ensino integrado de Ciências, como um 

caminho para a melhoria do ensino e da educação em geral,co~ 

tribuindo para o desenvolvimento do pars. 

E indispens~vel que sejam estimuladas as iniciativas no 

campo da pesquisa educacional, favorecendo-se o mais possrvel 

a busca de alternativas de solução, ao importante problema da 

integração do ensino de ciências, principalmente no 

de 19 Grau. 

nrvel 

A reforma do ensino e sua impla11taç~o em todo o territó 

rio Nacional está se processando gradativamente e o Conselho 

Federal de Educaç~o vem legislando sobre a organização de 

licenciatura Gnica na área cientrfica, com habilitação gera l 

em Ciências, para o ensino das respectivas áreas de estudo, 

na Escola de 19 Grau, e habilitações especificas em Matem~ti 

ca, FÍsica, Qurmica e Biologia, para o ensino das correspon

dentes disciplinas, predominantes na Escola de 29 Grau, con

forme Resoluç~o N9 37, de 24 de fevereiro de 1975, devendo 

tornar7se obrigatório a partir do ano letivo de 1978. 
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A própria Reforma do Ensino estabelece a necessidade de 

se promover um ensino integrado na Área de Ciências, exigin

do-se, pois, a formação de professores em condiç5es de reall 

zâ-lo com a maior eficiência possível. Tal medida exigirá a 

organizaç~o de currículos integrados e, em conseqUência~ a 

preparaç~o de pessoal especializado para que o ensino inte -

grado de Ciências seja implementado em todas as regi5es edu

cacionais do território brasileiro. 

O Ministério da Educação e Cultura tem, em fase de exec~ 

ção, um Projeto de Ensino Integrado que se desenvolve em cin 

co Universidades Federais, segundo informa BORDENAVE & PEREI 

RA, (1977, pp.l04-105). 



III- METODOLOGIA 

3.1 - Sujeitos 

Foram estudados 171 alunos, homogêneos quanto à classe 

sócio-econômica, na faixa etária comnreendida entre 9 a 16 

anos, abrangendo a a 
5-. ' 6-. ' 7a. e 8~. séries de uma Escola 

da Capital, considerada de nível sócio-econômico médio su-

perior. 

Na Tabela N9 1, a seguir, apresentam-se os alunos dis 

tribuídos pelas respectivas séries, incluindo-se o sexo e a 

faixa etária. 

TABELA N9 1 

DISTRIBUIÇÃO DOS SUJEITOS POR SEXO E IDADE 

SERrE TOTAL SEXO I D A D E TOTAL 
m f 9 10 11 12 13 14 15 16 

5~. 38 23 15 1 31 4 1 1 - - - 38 
6a. 44 25 19 - 3 36 4 1 - - - 44 
7a. 47 31 ló - - 2 38 6 - - 1 47 
8a. 42 23 19 - - - 2 32 6 2 1 42 

TOTAL 171 102 69 1 34 42 45 40 6 2 1 171 
I 



- 8 7 -

3.2 - Instrumentos 

3.2.1 - Estudo Piloto 

Realizou-se o projeto piloto que consistiu na testagem 

de um instrumento de avaliação constituído de duas partes: 

A primeira parte consta de um vocabulário composto de 

vinte e seis (26) palavras, organizado a par t ir de um levan

tamento prévio de cinqtienta (50) vocábulos conhecidos, de 

alunos de 5~., 6~., 7~. , e 8~. séries, reali zado com a parti

cipação de alunos de Colégios de Porto Alegre. 

O vocabulário inicial constou de cinqtienta (50) palavras 

selecionadas dentre as de maior freqUência e apresentadas no 

levantamento realizado. 

Posteriormente, foi reduzido para vinte e seis (26) vo

cábulos, conforme constou no instrumento em sua forma defini 

tiva (ANEXO 1 ) , tendo-se o cuidado de se seguir o mesmo crl 

tério, isto é, o de aproveitar as palavras de maior freqUên

cia. ~ de se anotar que dentre os vocábulos indicados uelos 

a 1 uno s , a p a 1 a v r a ENERGIA não f o i me n c i o nada . E s ta , f o i in

traduzida no questionário por se tratar do tema central da 

pesquisa . . 

A segunda parte, consta de seis (6) questões, sendo que 

as primeiras cinco (5) questões com figuras ilustrativas, re 
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presentando fenômenos físicos, que deveriam ser descritas e 

interpretadas livremente pelos alunos. 

Em cada uma destas cinco (5) questões, o conceito deENER 

GIA est~ sempre presente, como um elemento componente implÍ-

cito. 

A sexta questão, assim enunciada · - O QUE A PALAVRA ENERGIA 

SIGNIFICA PARA VOCE ? - deveria ser respondida por Último, sem 

que da mesma, os alunos tomassem conhecimento pr~vio . 

. o estudo piloto abrangeu um total de quarenta e nove (49) 

alunos sorteados, de ambos os sexos, de um colégio desta Capi 

tal, considerado de nível sócio-econômico médio superior, que 

foi objeto de deliberada escolha. 

Os quarenta e nove (49) alunos distribuíram-se conforme 

a Tabela abaixo: 

TABELA N9 2 

DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS NO PROJETO PILOTO 

SERIES N9 DE ALUNOS TOTAL OBSERVAÇÃO 
.MASf :1 li I.NU .FEMl llNU 

5a. 6 5 11 Um dos alnnos da ~. 
6a. 6 6 12 série interrompeu a 
7a. 7 7 14 realização do teste 
sa. 6 6 12 nor motivo de saúde. 

TOTAL 25 24 49 
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A aplicação do instrumento na fase de estudo piloto obe-

deceu ao seguinte processamento: Os alunos foram reunidos em 

uma sala de projeção e ouviram, atentamente, as instruçõesp~ 

ra o trabalho a ser realizado. 

_Alunos da disciplina EDU-231 - PRÁTICA DE ENSINO FM BIOLOGIA, 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Gran 

de do Sul - colaboraram na fiscalização das aplicações do 

teste nas diferentes séries, em função das possibilidades de 

horário à disposição do aplicador. 

Inicialmente, os alunos preencheram o questionário da 

1~. parte do Instrumento. Logo após, foi feita a projeção de 

um filme colorido de quatro minutos, em que se apresentavam 

a realização de experiências e cenas naturais, relativas -a 

2~. parte do referido Instrumento, correspondente à existên-

cia de ENERGIA e suas transformações. 

De imediato, cada aluno passou a responder as questões 

propostas, relacionadas com o que foi apresentado no filme 

acima citado e de acordo com a solicitação constante em cada 

item proposto. 

Além da aplicação do referido Instrumento em alunos de 

escolaridade de 19 Grau, o mesmo instrumento foi aplicado em 
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alunos licenciandosdo Curso de FÍsica desta Capital com a fina-

lidade de se estabelecer parâmetros de comparação relativos 

-as respostas dadas. 

O estudo piloto teve por objetivo analisar qualitativa -

mente as respostas individuais dos alunos e verificar a ade-

quaçao do instrumento de avaliação ryara sua posterior aplic~ 

çao na segunda etapa da pesquisa. 

Da análise qualitativa das respostas dos alunos de 19 

Grau e dos licenciandos em FÍsica, foram organizados indica-

dores de respostas que serviriam de base para a reelaboração 

da ficha de avaliação em sua forma definitiva, para posterior 

tratamento matemático-estatístico. 

Em conseqtlência da análise qualitativa das respostas dos 

alunos, constantes do estudo piloto, pretendeu-se elaborar 

uma ESCALA DE N!VEIS DE CO:l'-1PREENSÃO, com o objetivo de se poder 

classificar os alunos em função destes mesmos níveis. 

Simultaneamente ao estudo piloto, foi realizado um levan 

tamento bibliográfico para verificar o conceito de energia 

constante nos livros textos de Ciências, utilizados em Esco-

las de 19 e 29 Graus, com o objetivo de se poder, posterior

mente, estabelecer possíveis relações quando forem analisa -

das as implicações curriculares e metodolÓgicas subjacentes 

a o e n s in o integrado de C i ê n c i as no 1 9 Grau . (ANEXOS 1 O , ~ 1 e 12) 
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Após a realização do estudo piloto, o mesmo instrumento 

de avaliação foi aplicado aos alunos das 5~., 6~., 7~. e 8~. 

séries, conforme consta do item 2.1, seguindo a mesma orien

tação quanto a sua aplicação, tomando-se os mesmos cuidados 

e precauçoes para a execução do projeto de pesquisa propria

mente dita. 

Ainda nesta mesma população de alunos, foi aplicado o 

teste de KURT BERGLING in The Developrnent of Hipotetic-Deductive Thin

king in Children, (1974) para verificar o nível de pensamento h1:_ 

potético-dedutivo dos mesmos, e suas possíveis correlações 

com as respostas dadas pelos citados alunos (ANEXO 4). 

A aplicação do mencionado· teste aos quarenta e nove (49) 

alunos do estudo piloto não foi possível por ter sido intro

duzido posteriormente no Projeto, para maior enriquecimento 

da pesquisa, nãotendo sido viável, pois, sua aplicação àqu~ 

les alunos do estudo piloto. 

3. 2. 2 - Reelaboração do Instrumento relativo AO QUE CONHECE E 

COMO APRENDEU 

Conforme já foi assinalado, a 1~. parte do Instrumento de 

Avaliação constou de um levantamento de vinte e seis (26) vo

cábulos, dentre os quais a palavra ENERGIA foi inserida. 

Com o objetivo de coletar informações sobre o conhecimen 

to dos vocábulos selecionados, conforme já foi explicado ante 
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riormente, a instrução da .1!. parte constou da seguinte or-

dem: 

- Leia com atenção cada vocábulo e marque com um X, 

conforme indicação na coluna ao lado. 

(Não deixe de marcar tanto na coluna "CONHECE" co-

mo na coluna "ONDE APRENDEU", conforme o quadro a-

baixo): 

QUADRO N9 3 

O QUE CONHECE E ONDE APRENDEU 

NC? VOcABU CONHECE ? -w 
H1 CASO AFIRMATIVO, RESPONDE: ONDE APRENDEU? 

( ro 1. Apenas 2. Saberia 3. Possui l- (/) ·~ 
dê ia •r-i BJ, ouviu explicar a ~ ro 
respe~to, 

o s (/) H 
(/) (J) ~ 

falar? seu sig- U)•r-1 o ..j..J mas nao ·r-1 Q) ~ I=! ro 
saberia ex ro ro > o > 

nificado? ~ P-t'CU o (/) lH · r-i 

plicar ou (/) •r-i ro ..j..J 
u (/) I=! "'() ..j..J (/) c-j 

definÍ-lo? ~ o S- g:: '~ (/) ro ·r-1 
•ri H u 

~ (/) > ..j..J ·r-i 

~ ~~ ro o Q) a I=! z z ~ 1---1 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO r----{ N tol") -::::r lf) \O (,-....... 

'---.. ,_....... --
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O levantamento dos vocábulos conhecidos foi reduzido pa-

ra aquele que especificamente se referisse ao conceito de 

ENERGIA. 

3.2.3 - Elaboração da Ficha de Avaliação do NÍvel de Conheci 

mento 

Com base na análise qualitativa das respostas dos alunos 

constantes da amostra referente ao Estudo Piloto e aos suje~ 

tos do Projeto de Pesquisa, foram definidos os indicadorespa ·-
ra a classificação dos níveis de conhecimento do conceito de 

a a a ENERGIA em crianças de escolaridade de 19 Grau ( 5-., 6--., 7-. 

a .... . 
e 8-. series). (ANEXO 7) 

Posteriormente, os referidos indicadores foram submeti

dos a uma COMISSÃO DE JU!ZES 8 (ANEXOS 2,3,5 e 6). 

A Ficha de Avaliação do Nível de Conhecimento, após ser 

reelaborada em conseqtiência do estudo piloto, passou a ter~ 

seguintes características: 

8A Comi~~~o de Julze~ 6oi compo~ta pelo~ S~.P~o6Q ROLANDO AXT, 
Me~t~e em FZ~ica, que anali~ou a cla~~i6icação qualitativad~~ 
~e~po~ta~ do~ aluno~, ~e6e~ente~ ao~ conte~do~ e~pecl6ico~,~ e 
!acionado~ ~ Fl~iea; pela S~a.P~o6a. LIA MARQUARV, Me~t~e e~ 
Llngua Po~tugue~a, que anali~ou a cla~~i6icaç~o qualitativa 
da~ ~e~po~ta~ do~ aluno~ do ponto de vi~ta lingUl~tico e pela 
P~o6a.MARGOT BERTOLUCI OTT, Me~t~e em Educação, que ~evi~ou e 
~uge~iu modi6icaç5e~ quanto a de6ini~ão e ~ee~t~utu~ação do~ 
indicado~~ e nlvw a ~e.JU!Jn ~tabeleudo~, pMa a clM~inicação po~teJúo~ 
do~ aluno~ da p~quMa e.m 6Me de execução. 
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1 - VAVOS VE IVENTIFICAÇÃO 

Incluindo série, 
~ 

turma, numero, nome, idade e sexo 

do aluno. 

11 - ESPEC1F1CAÇDES 

Na Ficha de Avaliação foram considerados os itens 

seguintes: 

A - IDENTIFICA 

A.l - Os elementos semânticos explÍcitos nas 

figuras relativas às questões n9s: 1,2,3, 

4, 5-A e 5-B. 

A.2 - Os elementos semânticos implícitos nas 

figuras referentes às questões de n9s: 1, 

2,3,4,5-A e 5-B. 

A.3 - A seqtiência do fenômeno correspondente às 

questões propostas. 

Neste item, pretendia-se verificar as respostas dos alu

nos a nível de identificação dos elementos semânticos explí-

citos, implícitos e a seqtiência de cada fenômeno representa-

do nas respectivas questões propostas. 
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B - ESTABELECE RELAÇOES DE: 

Neste item buscava-se verificar as respostas dos 

alunos qu~ evidenciassem a habilidade de estabelecer rela -

çoes. 

Foi possível, com base na análise das respostas i~ 

viduais, fazer um levantamento de quarenta e ClnCO (45) ti~ 

pos de relações estabelecidas. 

Nos itens abaixo, 

C.l - Descreve o fenômeno 

C.2 - Descreve e explica o fenômeno 

C.3 - Organiza a informação 

procurou-se verificar a habilidade de descrever e explicara 

fenômeno representado em cada questão e o uso adequado da 

terminologia e dos conhecimentos científicos na organi zação 

da informação. 

Na Ficha de Avaliação, foram incluÍdos ainda o item E, 

referente aos conceitos obtidos pelos alunos em Matemática, 

Ci~ncias, Comunicação e Expressão e Estudos Sociais e, mais 

ainda, o item F, relacionado aos níveis de pensam~nto -pre-

operatório, operatório concreto e operatório formal (ANEXO 7). 
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Para efeito de computação e avaliação, ficou estàbeleci

do que em cada urna das seis (6) questões, do questionáriopr~ 

posto, dever-se-ia considerar a resposta de cada aluno que 

identificasse ou não os respectivos elementos semânticos ex

plÍcitos e/ou implÍcitos. 

Com o objetivo de minimizar as dificuldades de levanta -

rnento e visando organizar os dados, para posterior processa

mento, optou-se pelo critério de se considerar em cada urna 

das questões, a resposta SIM ou NÃO, referente à identifica 

çao ou não dos correspondentes elementos semânticos explÍci

tos e/ou implÍcitos. 

Deste modo, estabeleceu-se o valor 6, correspondente ao 

número máximo possível que cada aluno poderia obter, caso 

sempre identificasse nas seis questões, os elementos sernânti 

cos explÍcitos e, igualmente, nas outras seis questões pro -

postas, os elementos semânticos implÍcitos. 

Idêntico critério, adotou-se também com referência aos 

demais itens: 



- 97 -

B- ESTABELECE RELAÇOES DE ..• 

C.l - Descreve o fenômeno 

C.2 Descreve e explica o fenômeno 

C.3 - Organiza a informação 

Com referência ao item E - CONCEITOS: 

E.l Matem~tica 

E.2 - Ciências 

E.3 - Comunicação e Expressão 

E.4 - Estudos Sociais 

foram considerados os conceito A (Muito Bom), B (Bom), S (Sa-

tisfatório) e N (Insuficiente), adotados na referida Escola, 

relativos ao 19 semestre do ano letivo de 1977, época em que 

se realizou a aplicação do instrumento na população de alunos 

d Sa 6a ·7a ·8a - · · 1 · d as -, -, - e - ser1es, prev1amente se ec1ona a por sor -

teio. 

Com relação ao item F - N!VEL DE PENSAMENTO OPERATdRIO -, 

foram registrados na Ficha de Avaliação Individual, o respec

tivo nível de pensamento pré-operatório, oneratório concreto 

e operatório formal (BERGLING, 1974). 
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3.3 - · Tratamento ·Estatfstico 

O tratamento estatístico baseou-se no STATISTICAL PACKA

GE FOR THE SOCIAL SCIENCES (SPSS) 6.02 - F 018 - AO 13 Dis -

tributed for the Burroughs B 6700 by the Social Science Data 

Service University of California, Davis e na distribuição de 

fr~qtlência associada de casos de acordo com duas ou mais va

ri~veis classificat6rias (Crosstabulation). 

~distribuições de freqU~ncias associadas podem ser esta 

tisticamente analisadas uor certos testes de significância. 

H~ duas extensões lÓgicas nas quais a tabela de distri -

buição de freqtlência associada se baseia: 

a adição de outras variáveis como controle 

e a adição de categorias dentro das vari~veis. 

Dentre os testes estatísticos de significância, indicados 

pela CROSSTABULATION, optou-se pelo Eta, que é uma medida de 

associação usada quando a vari~vel independente é de nível 

nominal e a variável dependente é de nível intervalar. Se 

as médias são muito diferentes e as variâncias dentro das ca

tegorias da variável dependente sao pequenas, Eta aumenta pa

ra seu valor máximo de 1. 
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A fÓrmula para Eta quando a variável dependente define 

a coluna ê 

· Eta = 
L

high { Lhlgh .2 [ ("\"""'high )2~)high ) J 
112 

tt/1 - L . t1/J L . ft/ 
i = I ow j = I ow J = low 'J = I ow 

1.0---------~---------------------------------------

hfgh 

Li=IOW 
) ~-lgh ftj'i2- f ( ) ~igh )-- ~igh . ftj'l) 2] IN 
L;=low l L,=lowL;=Iow 

onde rij é o número de casos na célula definida por rowi 

e a coluna j, "low" é o ma is baixo valor para a variáve l , 

e "high" ê o mais alto valor para a variável. 

Segundo GUILFORD (1973, p.285) o teste estatístico Eta 

ê designado razão de correlação. Para o referido autor, "a 

razão de correlação ê um Índice de correlação muito geral 

que se adapta a dados para os quais a regressão ê curva". 

Isto significa que este coeficiente pode ser utilizado mes-

mo quando a relação entre as variáveis não for linear; além 

disto, este coeficiente pode ser aplicado mesmo quando a 

variável independente for nominal. 
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Quando ocorrer uma perfeita correlação entre as variá-

veis consideradas, o valor de Eta é igual a 1. No caso con-

trário, isto é, quando não houver nenhuma relação entre as 

variáveis consideradas, o valor de Eta é igual a zero. 

Comparando-se o valor de Z obtido, com o valor de Z cor-

respondente ao nível de significância 0.05, encontrada na 

Tabela D de GUILFORD (1973, p.515), é possível rejeitar ou 

não a hipótese estatística nula. 

Caso o valor de Z obtido, for maior ou igual a 1.96, re

jeita-se a hipótese estatística nula. A hipótese estatística 

nula significa que o valor de Eta obtido é devido ao acaso. 

A probabilidade de que o valor obtido de Eta seja por acaso 

é inferior a 5% ou 0.05. 

O valor de Z é calculado a partir do valor de Eta encon-

trado e do erro padr~o de Eta _(razão de correlação) conforme 

GUILFORD, (1973, p.288). 

O erro padrão de Eta é dado pela seguinte fórmula: 

L Eta 
= v N-1 

O valor de z .... 
e a razao entre Eta ou seja 

Z:::---- ou Z = Eta VN-1 E to 

LEta 

L iúT~.c,. r·.~ · ~~ 

ilOUCACÁO • UF~ 
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N é o número de observações ou de elementos considerados. 

Na presente pesquisa, N corresponde ao número de alunos estu 

dados. 

Para se verificar o grau de significância do valor de Et~ . 

calcula-se o valor de Z, cujos valores obtidos são igualmen-

te registrados para efeito de análise posterior. 

Quando o valor de Eta encontrado, for 0.70, pode-se con-

siderar a existência de uma forte correlação entre as variá~ 

veis associadas objeto de estudo. 

A seguir, sao apresentados os problemas pro~ostos, acom-

panhados das respectivas tabelas, contendo as informações 

fornecidas pelo Centro de Processamento de Dados da Universi 

dade Federal do Rio Grande do Sul, com os respectivos valo-

res de Eta determinados de acordo com o STATISTICAL PACKAGE FOR 

THE SOCIAL SCIENCES (SPSS). 

Para se fazer uma análise apoiando-se nos resultados den-

tro dos respectivos extratos, isto é, por série, no nresente 

estudo exploratório, parece ser desaconselhável, porque o nú 

mero de indivíduos é relativamente pequeno. Entretanto, 
..... 
e 

possível que os valores de Eta encontrados, considerando-se 

tão somente o total de alunos de todas as séries, não sejam 

devido ao acaso. 



IV - RESULTADOS 

4.1 - Quanto CONHECE e ONDE APRENDEU 

4.1.1 - Levantamento do que CONHECE e ONDE APRENDEU relativo ao Concei

to de ENERGIA 

Em conseqtiência da execuç ao do plano de pesquisa, reali-

zou-se um levantamento sobre o que os alunos conhecem e onde 

aprenderam relativo ao conceito de energia. 

Na Tabela N9 3, estão registrados os dados globais cole-

tados, referentes ao i tem CONHECE O CONCEITO DE ENERGIA? 

C 0 D I G O 

TABELA N9 3 

CONHECIMENTO DO CONCEITO DE ENERGIA 

C O N H E C E: · 
l.APENAS OUVIU 2.SABERIA EXPLI 

FALAR CAR O SEU SIG 
NIFICAOO -

FREQUtNCIA 
o. NÃO RESPONDERAM 16 9 

9.0% 5.1% 

1. NÃO 91 45 
51.1% 25.3% 

2. SIM 71 124 
39.9% 69.7% 

TOTAL 178 178 
100.0% 100.0% 

3.POSSUI ID!:IAS 
MAS NÃO SABERIA 
EXPLICAR 

70 
39.3% 

33 
18.5% 

75 
42.1% 

178 
100.0% 
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Analisando-se os dados obtidos constantes da Tabela N93-

CONHECE o conceito de Energia -, verifica-se o seguinte: 

1 - a Dos 178 alunos que responderam a 1-. parte do que~ 

tionârio, 51.1% - Não conhecem o conceito de e~er-

gia, apenas ouviram falar; 

39.9% - Responderam afirmativamente, mas apenas ou 

viram falar; 

9.0% - Não responderam; 

25.3% - Não conhecem e nao saberiam explicar o seu 

significado; 

69.7% -Conhecem e saberiam explicar o seu signifi-

cado; 

5.1% - Não responderam; 

18.1% - Não conhecem o conceito de energi a , entre -

tanto, possuem algumas id~ias mas não sabe-

riam explicar; 

42.1% - Conhecem, isto ~' possuem id~ias, mas nao 

saberiam explicar; 

39.3% - Deixaram de responder o i tem - POSSUI ID}jiAS 

MAS NÃO SABERIA EXPLICAR. 

2 - Entretanto, cabe destacar o seguinte: 

Os 39.3% (Tabela N9 3), que deixaram de respond~ 

o i tem 3 - POSSUI IDEIAS SOBRE O CONCEITO DE ENERGIA,!v1AS 

NÃO SABERIA EXPLICAR -, correspondem, aproximadamen-

te, aos 39.9% (Tabela N9 3) relativos aos alunos 
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que responderam o i tem 1 - CONHECE O CONCEITO DE ENER 

GIA MAS QUE APENAS OUVIRAM FALAR, e, certamente, não sa

beriam explicá-lo. 

Os 39.9% (Tabela N9 3) que responderam afirmativ~ 

mente o i tem 1 - CONHECE O CONCEITO DE ENERGIA MAS QUE 

AP~ OUVIRAM FALAR, correspondem, aproximadamente, 

aos 42.1% (Tabela N9 3) que responderam o item 3-

CONHECE - POSSUI IDE IAS, MAS NÃO SABERIA EXPLICAR. 

Os 25.3% (Tabela N9 3) nao conhecem o conceito de 

energia e não saberiam explicar o seu significado. 

3 Em resumo, dos 178 alunos que responderam afirma

tivamente, 39.9% a 42.1% ouviram falar sobre o 

conceito ou possuem algumas idéias, mas nao sabe

riam explicar o conceito de energia e 69.7% conhe 

cem e saberiam explicá-lo. 
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TABELA N<? 4 

FONTES DE APRENDIZAGEM DO CONCEITO DE ENERGIA 

ONDE APRENDEU O CONCEITO DE FREQUENCIA 
ENERGIA o. NÃO ASSINALADO 1. ASSINALADO 

4. Na escola 69 109 .............. 38.8% 61.2% 

S. Com os pais ou responsá- 101 77 
ve1s 56.7% 43.3% 

6. Na 1V .................. 108 70 
60.7% 39.3% 

7. No Rádio 154 24 ............... 86.5% 13.5% 

8. Revistas, Jornais 114 64 ...... 64.0% 36.0% 

9. Outras Fontes 137 41 .......... 77.0% 23.0% 

10. Por iniciativa própria .. 148 30 
83.1% 16.9% 

Na Tabela acima, constata-se que 61.2% dos 178 alunos 

aprenderam o conceito de energia na escola e que apenas 16.9% 

aprenderam por iniciativa própria. 

Em seguida destacam-se: 

43.3% que aprenderam com os pais e responsáveis 

39.3% por intermédio da TV e 

36.0% por meio de revistas e jornais. 

Vê-se, pois, que a percentagem mais alta, indica a esco-

la como fonte de maior aprendizagem, não deixando de ter igual 
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relevância a influência da família e dos recursos e veícillos 

de comunicação escrita ou falada. 

Um resultado que merece especial atenção e maior preocu-

paçao por parte dos educadores é a indicação de que apenas 

16.0% aprenderam por iniciativa própria. 

Na Tabela N9 5, estão especificadas as respostas quanti-

ficadas dos alunos, de acordo com as respectivas séries, re-

la ti vas aos i tem ONDE APRENDEU O CONCEITO DE ENERGIA. 

TABELA N9 5 

FONTES DE APREl\JDI ZAGEM DO CONCEITO DE ENERGIA, POR SER IE 

j I I 

~~ ~ 
H 

o cn ~I 
u cnoz H 

g~ ~~ . cn OU)RU) o ~ ~ r.r..:l H u~c::r: 
ô~(f)H > ~ 

~H 1--1 

S}jRIES ~ ~r.r..:l~ oz~~ u~~g: ~ o~ ~H ~ 

~. 23 18 16 6 13 6 9 
N= 38 60.5% 47.4% 42.1% 15.8% 34.2% 15.8% 23.7% 

~. 28 35 30 11 20 21 21 
N= 44 63.6% 79.5% 68.2% 25.0% 45.5% 47.7% 47.7% 

7~. 25 16 16 5 20 10 7 
N= 47 53.2% 34.0% 34.0% 10.6% 42.6% 21.3% 14.9% 

~. 27 8 7 2 7 4 4 
N= 41 65.9% 19.5% 17.1% 4.9% 17.1% 9.8% 9.8% 

Nesta Tabela, verifica-se que de um modo geral a Escola é 

a fonte de maior aprendizagem. Em seguida, os valores mais al 

tos obtidos, estão a indicar a influência da Família, T.V.,R~ 

vistas e Jornais. 



- 107 -

Entretanto, é de se chamar atenção, os valores assinala-

dos, referentes ao i tem POR INICIATIVA PR0PRIA. Corno pode ser con; 

d Sa 6a ... · 1 b · d 1 · tata o, nas -. ~ e -. ser1es, os va ores o t1 os re at1vos a 

~ste item, são maiores em rel a ção aos da 7~. e 8~. séries. 

Tal resultado deve sugerir que se reflita com maior acuidade, 

objetividade e preocupação, sobre as causas prováveis estiro~ 

ladoras ou nao do desenvolvimento da iniciativa própria na 

escola. 

4 . 2 - Conceito de ENERGIA 

4. 2 .1 - Levantamento do conceito de ENERGIA 

Com referência à questão N9 6, do referido instrumento de 

pesquisa, na qual se propôs aos alunos das 5~., 6~., 7~. e 8~ . 

séries respondessem sobre o significado da palavra energia, a 

Tabela N9 6 apresenta as respostas dadas pelos mesmos, nas 

quais se evidencia a múltipla diversificação de acepções, re-

!ativas ao conceito de energia. 
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Analisando as respostas dadas pelos alunos das Sa., 6a., 

7a.e 8a. séries à questão n9 6 - O QUE A PALAVRA ENERGIA SIG

NIFICA PARA VOCE? -, constantes da tabela anterior, constata-

se o seguinte: 

C()DIGO 

1 

2 

52 

54 

68 

72 

TABELA N9 7 

SIGNIFICADO DA PALAVRA ENERGIA 

N()..ffiRO DE SIGNIFICADO DA PALAVRA ENERGIA ALUNOS 

Força 66 

Força-eletricidade 10 

Luz 6 

Eletricidade 8 

Não sabem explicar 5 

Não responderam 3 

FREQuENCIA 
RELt\TIVA 

38.6% 

5.8% 

3.5% 

4.7% 

2.9% 

1.8 

Verifica-se, portanto, que a resposta de maior freqUência 

se concentrou na palavra Força apresentada por 38.6% dos alu 

nos, seguida de Força-eletricidade (5.8%), Eletricidade(4.7%) 

e Luz (3.5%). Apenas 2.9% declararam não saber explicar e 

1.8% deixou de responder. 

Como pode ser constatado, os alunos de um modo geral, a-

presentarn urna idéia não muito precisa sobre o conceito de 

ENERGIA, expressando-a de mane'i r a diversificada, notando- se, 

porém, que os mesmos percebem sua irnnortância. 
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Na Tabela N9 8, foram agrupadas as respostas dos alunos 

de 19 Grau que consideraram Energia corno "Forca". 

TABELA N9 8 

ENERGIA CCJvD ''FORÇA'' 

CdDIGO SIGNIFICADO DA PALAVRA ENERGIA FREQlJENCIA OBSERVAÇÃO 
RELATIVA % 

1 Força 5.3 (9 ·alunos da Sa.série) 
6.4 (11 alunos da 6a.sêri~ 

14.6 (25 alunos da 7a.séri~ 
12.3 (21 alunos da 8a.sêri~ 

2 For~a-eletricidade 2.3 (4 alunos da 5a.sêrie) 
2.3 (4 alunos da 6a. série) 
1.2 (2 alunos da 8a. série) 

3 Força, corrente de luz, movi- 0.6 (1 aluno da 5a.série) 
mento 

4 Força, luz, etc. 1.2 (2 alunos da 6a.sé i.e) 

5 Força oculta que num gesto se 0.6 (1 aluno da 6a. série) 
revela 

6 à~rça gerada pela eletricida- 0.6 (1 aluno da 6a.sêrie) 

7 Força que dá movimento as co i-
sas 0.6 (1 alw1o da 7a. série) 

8 Força da Terra 0.6 (1 aluno da 8a.série) 

9 Força que provoca um trabalho 0.6 (1 aluno da 8a. série) 
ou movimento 

10 Forca que movin1enta o mundo 0.6 (1 aluno da 8a.série) 

11 Força da luz 1.2 (1 aluno da 6a.série) 
(1 aluno da 8a.sêrie) 

TOTAL 51.0% ---
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Somando-se as freqUências relativas, constata-se que 

51.0% dos alunos consideram a energia de um modo geral como 

"FORÇA". 

Deste total, 38.6%, compreendendo alunos de Sa., 6a. ;7a. 

e 8a.sêries, responderam que a energia significa "FORÇA" sem 

relacionar a nenhuma outra ex~licação. 

Na Tabela N9 9, foram reunidas as respostas dos alunos de 

19 Grau, que identificaram Energ·ia como "Coisa". 
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TABELA N9 9 

ENERGIA COMO "COISA" 

CdDI- SIGNIFICAOO DA PALAVRA ENERGIA FREQ. 
GO RELA- OBSERVAÇÃO 

TIVA% 

12 Coisa, muita força que pode construir 0.6 (1 aluno da Sa.série) 
e oestruir 

13 Uma coisa que a gente pode fazer para 
ver a luz Oe6 (1 aluno da Sa.série) 

14 Uma coisa que e encontrada em toda a 
parte 0.6 (1 aluno da Sa. série) 

15 Uma coisa que faz alguma coisa ter for 
ça, movlJnentar, fazer viver - 0.6 (1 aluno da Sa.série) 

16 A coisa mais importante das coisas . 0.6 (1 aluno da Sa.sêrie) 

17 Alguma coisa que produz a 0.6 (1 aluno da Sa.sêrie) 

18 Coisa que precisamos lo2 (1 aluno da Sa. série) 
(1 aluno da 6a.sêrie) 

19 Uma coisa que faz coisas elétricas 
funcionarem 0.6 (1 aluno da 6a. série) 

20 Alguma coisa que é energética 0.6 (1 aluno da 6a. série) 

21 Uma coisa que faz lâmpadas, chuvei- 0.6 (1 aluno da 6a.série) 
ros acenéier 

22 Coisa que dá força 0.6 (1 aluno da 6a. série) 

23 Muita coisa como energia humana, so -
lar, energia elétrica 0.6 (1 aluno da 6a. série) 

24 Várias coisas: energia humana, força 
e resistencia que o fenômeno tem 0.6 (1 aluno da 7a. série) 

25 Uma coisa precisa de energia, de for-
ça para realizar-se 1.2 (2 alunos da 8a.série ) 

26 E uma coisa que faz outras coisas 0.6 (1 aluno da 8a.série) 

27 o que faz as coisas funcionarem 0.6 (1 aluno da Sa. série) -

TOTAL 9.6% ---
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Na Tabela anterior, 9.6% dos alunos das Sa., 6a., 7a. e 

8a.séries responderam, identificando o significado da pala -

vra energia como "Coisa". 

Na Tabela N9 10, estão agrupadas as respostas dos alunos 

de 19 Grau que indicaram a Energia como "algo que produz mo-

vimento". 

TABElA N9 10 

ENERGIA COMO ''ALGO QUE P~ODUZ MOVUvfENTO'' 

CC5DI- SIGNIFICADO DA PAL.A.VRA El'IERGIA FREQ. 
GO RELA- OBSERVAÇÃO 

TIVAo 
"õ -

28 Algo que move as coisas 0.6 (1 alw1o da Sa. série) 

30 Aquilo que se movimenta 0.6 (1 aluno da 7 a. se:!:ie) 

31 Algo que faz tanto os seres vivos co 0.6 (1 aluno da 7a.série) 
mo os membros feitos pelo homem mo -=-
ver-se 

32 E o que faz as coisas se moverem e 
viverem 0.6 (1 aluno da 7a. série) 

33 Algo que poe em movimento muitas c oi - 0.6 (1 aluno da 8a. série) sas 

35 E o que dá força para nossos rnovimen 0.6 (1 aluno da 8a. série) -tos 

51 Movimento 0.6 (1 aluno da Sa.sêrie) 

TOTAL 4.2% ---
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Na Tabela anterior, 4.2%, compreendendo alunos das Sa., 

7a. e 8a.sêries, identificaram energia com "algo que produz 

movimento". Para eles, o conc e ito de energia está associado 

ao de movimento. 

Na Tabela N9 11, estão indicadas as respostas dos alunos 

de 19 Grau que consideram a Energia como "Fonte geradora de 

trabalho e movimento". 

TABELA N9 11 

ENERGIA COMO ''FONTE GERADORA DE TRABAU-IO E MJVIMENTO'' 

CdDI- SIGNIFICADO DA PALAVRA ENERGIA FREQ. OBSERVAÇÃO GO RELATI 
VA C%T 

9 · Força que provoca um trabalho ou 
movimento 0.6 (1 aluno da 8a . série) 

34 Algo que serve de fonte e faz 
funcionarem várias coisas 0.6 (1 aluno da 8a.sêrie) 

41 Fonte de trabalho, força e movi-
menta 0.6 (1 aluno da 7a. sér i e) 

50 Tudo aquilo que gera trabalho ou 
movimento 0.6 (1 alnno da 8a.sêrie) 

TOTAL . 2.4 ---

Nesta Tabela, foram reunidos os alunos que relacionam e-

nergia como "Fonte geradora de trabalho e movimento". As res 

postas dadas por este reduzido número de alunos da 7a. e 8a. 

séries indicam nível de melhor conhecimento e compreensão do 

conceito de energia, por estar associado à fonte geradora de 

trabalho e movimento. 
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Na Tabela N9 12, foram reunidas as respostas dos alunos 

de 1 9 Grau que identificaram Energia como "Luz e Eletricida-

de". 

TABELA N9 12 

ENERGIA COMJ "LUZ E ELETRICIDADE" 

CtJDIGO SIGNIFICADO DA PALAVRA FREQlJENCIA OBSERVAÇÃO 
ENERGIA RElATIVA(%) 

52 Luz 3.5 (2 alunos de Sa.série) 
(1 aluno de 6a. série) 

53 Luz, eletricidade 0.6 (1 aluno de 6a. série) 

54 Eletricidade 4.7 (5 alunos de 6a. série) 
. . .. (3 alunos de 7a. série) 

1DTAL 8.8% ---

Na Tabela acima, verifica-se que 8.8% dos alunos, em espe

cial de Sa., 6a. e 7a. séries, relacionam o conceito de ener-

gia com 11 Luz e Eletricidade". 

Na Tabela N9 13, a seguir, foram agrupadas as respostas 

dos alunos de 19 Grau, referentes ao significado do conceito 

de Energia, que não foram possíveis agrupá-las em categorias 

bem definidas. 
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TABELA N9 13 

CONCEITO DE ENERGIA SEM CATEGORLA DEFINIDA 

CdDI- SIGNIFICADO DA PALAVRA ENERGIA FREQ. OBSERVAÇÃO 
GO RELA-

TIVAo 
~ 

49 Tudo 0.6 (1 aluno da 6a. série) 

55 Ter força, ter saúde 1.8 (3 alunos da 6a. série) 

56 Pessoa forte 0.6 (1 aluno da 6a. série) 

57 Pessoa ter força, inteligência 0.6 (1 aluno da 6a.série) 

58 Vários significados: energia elétri_ 
ca, energia da pessoa, energia da 
natureza 1.2 (2 alunos da 6a.série) 

59 Um tipo de combustível 1.2 (2 alunos da 7a. série) 

60 B quando as moléculas se encontram 
em um fio 0.6 (1 aluno da 7a. série) 

61 Uma carga dela (energia) no de fa -
zer muitas coisas 0.6 (1 aluno da 7a.série) 

62 Vida 0.6 (1 aluno da 7a. série) 

64 Energia solar 0.6 (1 aluno da 7a.série) 

65 Energia para sustentar o mundo em 
luz 0.6 (1 aluno da 8a.série) 

66 Energia da pessoa ou energia elétri 
- (1 aluno da 6a.série) c a 0.6 

67 Instrumento elétrico que os homens 
criaram para o nosso mundo ir para 

6a.série) frente 0.6 (1 aluno da 

70 Nada 0.6 (1 aluno da 8a.série) 
--

71 Transformação das imnurezas de ali-
mentos para as células do organismo 0.6 (1 aluno da 8a.série) 

TOTAL 11.4% --



- 117 -

Na Tabela de N9 13,constata-se que 11.4% dos alunosque 

responderam a questão n9 6, relativa ao significado da pala

vra energia, apresentaram respostas as quais não foi pos

sível agrupar nas categorias mencionadas nas tabelas anterio 

res. 

Verifica-se, pois, que para estes alunos o conceito de 

energia est~ associado a diferentes acepçoes de maior ou me

nor amplitude. 

Comparando, qualitativamente, as resuostas dadas pelos 

alunos das Sa., 6a., 7a. e 8a. séries, de maior freoUência, 

com as respostas dadas nelas licenciandos em FÍsica, tem-se o 

quadro seguinte: 
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QUADRO N<? 4 

SIGNIFICADO DO CONCEITO DE ENERGIA - EXEMPLOS DE 

RESPOSTAS DE ALGUNS ALUNOS DE ~ a ~ S~RIES E 

LICENCIANIXJS Ei'1 F!SICA 

StRIE l f\ \DE SEXO SIGNIFICADO DO CO~CE ITO DE EI>[RGIA 

Sa. 

Sa. 

6a. 

6a. 

' 7a. 

7a, 

8a. 

8a. 

!a. 

8a. 

L 

c 
E 

N 
c 
I 

A 
N 

D. 
o 

E 

J.i 

p 

r 
s 
I 

c 
A 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

n 

14 

14 

2S 

24 

24 

27 

22 

28 

. 21 

M. "A pala\-ra energia significa fon;: 1 , atividade, al!:l~r:a coisa que tenha l!lUÍta força. Per exemplo: Se é feita e~n Ul\3 

represa, e ao l ado tem un rio nun terreno n~a is b:tixo, c o rio e represa são rcpartic:!os por trna p.Jrcde, basta a

brir 1.1r.1 buraco ban· f.Tandc, c por urr.1s p:ís. Isto faria energia". 

F. "A palavra ener~:ia significa p.1r~ mim .força - eletriciuaJ e". 

F. "Significa uma eletricidade q<te ascnda que asendcrii tudo o q:.Je quise r qu::se tudo com a energia elétrica", 

H. "Significa eletricidade' que vem da 5gua etc.". 

F. "Energi ~ ca110 jii expliquei na quest ão anterior ê qu.1ndo as moléculas se encontram m un fio elétrico fazendo a luz 

acendC'r". 

M. "A p.:llavra energia pa ra mim significa dar força para obter o que o objeto quer obter". 

F. ''Não sei explícar l!'.a s sei al!:l:slli1 co i sa sobre i sso". 

H. ''Una força. llt:1a forma de variar tipos que podem di zer de vitaminas <fJC vão dar forÇII, al:imentnr os nossos ruscu-

M. 

F. 

F. 

H. 

v.. 

F. 

~I. 

M. 

J1· 

1os". · 

"Significa pot ência'.' 

"Significa luz solar ou então una fo rça de luz.". 

"Através da vari:~ção da energia on um corpo pode-se rcaliwr trabalho. A Energia não p<>Ge ser criada nen. destrui 

da, sanente tunsformada de u na !onr.a ou em outra, que PoJe ser cinética (energia de mov"imento), potencial (flJ!! 

ção.da altura, quando no campo gravitacional) ou elás tica (oo l a), calorífica, scnora, etc ... 

"Algo que se apresenta sob diversos tipos e classHicada de acordo coo a . Dlilncira que se apresenta, podendo ser 

transfonnada de w tipo an outro atra\·es de processos nrúl ti plos . não ~endo ser .criada roas tranforn.Jda" '. 

''Energia é Ul\3 propriedade da D~atéria que CJ:iste sob diversas fon:las e ao ser transformada de Ull3 forma em outra 

realiza trabalho , que é usado para fins práticos". 

''Energia significa tudo o que existe, sob ·fonr.as diferentes de manifestação. Energia é eletricidade, ê calor, é 
que da d'água, é vento, é rrol écula, é átomo, é al:ir.tcnto, é queir.ta, é síutese, é cristal, é biolóeico, é tudo. 

Poderia dizer é capacidade de real izar trabalho, mas isto é dd'iriição !onnal !Ísi~". 

"t a capaci dade de produzir trab<.~lho. Pod:nos extrapolar para aualquer rc:mo de r.tivid.:~de tanto de laboratório,co

ro extra l:lboratórico. 

"Energia não tem definição. f algo inerente do "corpo" c depende tambáu das condições cxtcrr.as que intt'ragcm can 

o "rorpo". Energia é algo que depende do corpo e da interação desse corpo can outros", 

' Significa tudo". 

''1("ao respondCI.l". 
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No Quadro N9 4, p. 118, relativo ao significado da pala-

vra Energia, são apresentados alguns exemnlos de respostas 

dos alunos de Sa.) 6a., 7a. e 8a. séries e de 1icenciandos do 

Curso de FÍsica. 

Como era de se esperar, as respostas dos licenciandos em 

FÍsica apresentam maior precisão científica. Comoarando-as en 

tre si, identificam-se os seguintes elementos .indicadores de 

maior grau de informação e de conhecimento tais como: 

1 - Variação da energia e realização de traba-

lho. 

2 - Princípio da Co~servação da Energia 

3 - Capacidade de realizar trabalho. 

4 . 3 - NÍvel de Conhecimento 

Para que se tenha uma Vlsao global dos resultados obtidos 

através das respostas individuais dos alunos de Sa., 6a., 7a. 

e 8a.sêries, foram organizadas as seguintes tabelas. 
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TABELA N9 14 

LEVANTAMENTO DAS RESPOSTAS OOS ALUNOS REFER.El\TTES 

À IDENTIFICAÇÃO DOS ELF1v1B,ITOS SR1ÂNTICOS EXPL!CI 

TOS E IMPL!CI1DS E A SEQUl:NCIA DO FENOMENO 

TOTAL A - I D E N T I F I C A 
DE ELEMENTOS SEMÂNTI ELEMENTOS SEMÂNTI SEQUÊNCIA DO -ALUNOS COS EXPL!CITOS - COS I\1PL!CITOS - FENÔ\1ENO 

(N= 228) (N= 228) (N= 228) 
38x6= 228 215 112 105 

94.30% 49.12% 46.5% 

44x6= 264 (N= 264) (N= 264) (N= 264) 
257 131 116 

97.35% 49.62% 43.94% 

47x6= 282 (N= 282) (N= 282) (N= 282) 
275 185 204 

97.52% 65o60% 72.34% 

(N= 252) (N= 25 2) (N= 252) 
42x6= 252 235 152 163 

93.25% 60. 32.'b 64.68% 

Na Tabela acima, constata-se o seguinte: 

1 - A identificação dos elementos semânticos explÍcitos 

esteve acima de 90.0%, em todas as séries, sendo que 

na 6a. e 7a. séries alcançou 97.35% e 97.52%, resnec 

tivamente. 

Este resultado evidencia de maneira muito significativa, 

que aproximadamente todos os alunos da população estudada, f~ 

ram capazes de identificar os elementos semânticos explícitos. 
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2 - O mesmo nao se verificou quanto i identificação dos 

elementos sem~nticos implicitos, que não atingiu 

50% nas Sa. e 6a. séries, para somente alcançar 65.6% 

na 7a.sêrie e 60.32% na 8a.sêrie. 

Vê-se, pois, que a identificação de elementos sem~nticos 

explÍcitos oferece menor grau de dificuldade do que a identi 

ficação dos elementos sem~nticos implícitos, a qual, certa -

mente, exige maior abstração e nível de conhecimento. 

3 - Com referência à identificação da seqliência do fenô 

meno, os resultados obtidos estão anroximadarnente em 

correspondência aos conseguidos com relação aos ele 

mentes semânticos implícitos, em cada série. 

Talvez, possa haver urna relação entre a identificação de 

elementos sem~nticos implícitos e a identificação da seqUên

cia do fenômeno, por envolverem maior nível de conhecimento 

e abstração. 
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TABELA N<? 15 

IDENTIFICAÇÃO DOS .ELEMENTOS SEMÂNTICOS IMPLÍCITOS 

PELOS ALUNOS DAS Sa.,6a.,7a.e 8a. StRIES 

IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS SEMÂN S E R I E S 
TICOS TIMPL!CITOS - Sa. 6a. 7a. 8a. 

Total de elementos semânticos im 37 68 100 89 
plÍcitos, identificados com ex~ 12.58% 23.12% 34.02% 30.28% 
clusão do conceito de ENERGIA 35.57% 53.54% 54.94% 75.42% 

Total de elementos semânticos im 67 59 82 29 plÍcitos, identificandos, envol~ 28.27% 24.90% 34.60% 12 o 23% . 
vendo o conceito de ENERGIA 64.43% 46. 46 9ó 45.06% 24.58% 

Total de elementos semânticos im 
plÍcitos identificados - 104 127 182 118 

Na Tabela acima, pode-se verificar o seguinte: 

TOTAL 

294 
100% 
-

237 
100% 
-

531 

1 - Dos totais parciais relativos a cada série, abran

gendo elementos semânticos implÍcitos, identifica-

dos com exclusão e inclusão do conceito de energi~ 

respectivamente, constata-se que, no 19 caso, isto 

ê, não se considerando o conceito de energia, hou-

ve um aumento progressivo a partir da 5a. sêrie,com 

35.57%,para a 8a. série, onde se obteve 75.42%, maior 

valor percentual. 

Tal resultado pode sugerir que, à medida em que os alu-

nos progridem em escolaridade, serao capazes de identificar 

maior nfimero de elementos semânticos implÍcitos. 
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2- Igualmente, se fo~ considerado o total de · 294 .. ele

mentos semânticos implícitos, com exclusão do con

ceito de energia, verifica-se haver, também, um au

mento progressivo, no sentido de maior escolaridade 

apesar de ocórrer o maior valor na 7a.sêrie, em vez 

da 8a.sêrie. 

Este resultado dificulta, em parte, a confirmação do 

que foi sugerido na parte final do item 1. 

3 - Agora, se for considerado o total de 237 elementos 

semânticos implÍcitos identificados, envolvendo es

pecificamente o conceito de energia, constata-se u

ma inversão, isto é, os maiores valores foram obti

dos pela Sa. série decrescendo até a 8a. série, on

de se verificou o menor valor percentual. 

Este resultado pode servir para invalidar o que foi sug~ 

rido anteriormente. Entretanto, pode-se admitir também, que, 

em razão da reforma do ensino, os alunos da Sa., 6a., e 7a. 

séries da população considerada, tiveram maior oportunidade 

do que os da 8a. série, de estudar o conceito de energia. 



VARIÁVEL 
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TABELA N9 16 

VALOR DE ETA - IDENTIFICAÇÃO DE ELB~OS SEMÂNTICOS 

IMPL!CITOS E ~~RO TOTAL DE RELAÇOES 

ESTABELECIDAS 

Versus Controlado (N - 1) VALORES 
pelas OBTIOOS - . ser1es E ta Z=Eta \jfT-1 

Grau de identificação Número (Sa., 

de elementos semânti- total 6a., 171-1=170 0.46 5.99(*) 

cos implÍcitos inclu- de 7a., 

indo o conceito de relações 8a.) 

energia. 

(*) Nesta tabela, constata-se que o valor de Z, 5.99, 
... 
e 

estatísticamente . significativo em nível inferior a 0.05. 

Este resultado indica a existência de uma correlação pos~ 

tiva entre o grau de identificação de elementos semânticos im 

plÍcitos, incluindo entre outros, o conceito de energia, e o 

número total de relações estabelecidas por todos os 

das 5a., 6a., 7a. e 8a. séries da populaçao estudada. 

alunos 
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TABElA N9 17 

VALOR DE ETA - IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS SB'!ÂNTICOS 

Th1PL!CITOS ABRANGENDO ESPECIFICAMENTE O CON-

CEITO DE ENERGIA versus NC~O TOTAL DE 

RELAÇOES ESTABELECIDAS 

I VALO:lliS 
GRAU DE IDENTIFICAÇÃO Versus Controla- (N - 1) OBTIDOS 

do nelas - ~ E ta Z=Eta \JN-Í serles 

Grau de identificação Número (Sa., 

de elementos semânti- total de 6a., 95-1= 94 0.53 5.13(*) 

cos implÍcitos abran- relações · 7a., 

gendo, especificarnen- estabele- 8a.) 

te, o conceito de e - c idas 

nergia. 
I 

(*) Conforme pode ser verificado, o valor obtido para Z foi 

de 5.13, sendo, pois, maior do que 1.96, e, por isto, deve ~er 

considerado significativo, em nível inferior a 0.05. 

Os resultados expressos na ·Tabela acima, se relacionam ao 

grau de identificação de elementos semânticos implícitos abra~ 

gendo, especificamente, o conceito de energia versus o -numero 

total de relações estabelecidas, controlados pelas Sa., 6a. ,7a. 

e 8a. séries. 
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TABELA N9 18 

VALOR DE ETA - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEI'ID DE 

ENERGIA E A SEQuENCIA DO FENôMENO 

GRAU DE IDENTIFICAÇÃO Versus Controla- (N - 1) VALORES 
do nelas OBTIDOS ... 

series E ta Z=Eta \j"N-1 

Grau de identificação Seqtiênc:B (Sa., 

dos elementos sernânti do fenô- 6a., 91-1= 90 0.33 3.13 (*) -
cos implÍcitos abran- meno es- 7a., 
gendo, especificamen- tabeleci 8a.) -
te, o conceito de e- do 

nergia. 

(*)Na Tabela acima, o valor de Z, 3.13 indica um resulta 

do estatisticamente significativo, em nível inferior a 0.05. 

Isto pode ser uma evidência de que existe uma correlação cau 

sal entre o grau de identificação do conceito de energia e o 

estabelecimento da seqUência do fenômeno. 

Este resultado pode contribuir para a elaboração de pos-

síveis estudos sobre habilidades cognitivas, envolvendo a 

identificação de conceitos e o estabelecimento de N relações. 
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TABELA N9 19 

VALOR DE ETA - DESCREVE O FENÔ~~NO E ORGANIZA A INFOR'1AÇÃO 

versus Nt}ffiRO 1DTAL DE RELAÇOES ESTABELECED~A.S 

Controlado VALORES 
HL\BILIDADE DE Versus nelas (N - 1) OBTIDOS 

séries E ta Z=EtaVN-J_ 

Descrever o fenômeno Número (Sa. , 

e total de 6a., 119- 1=118 . o .49 5.32 (*) 

organizar a informa- relações 7a. , 

çao. estabelec. 8a.) 

(*)Na Tabela acima, verifica-se que o valor obtido para o 

teste Z, 5.32, sendo maior do que 1.96, deve ser considerado 

significativo em n!vel inferior a 0.05. Este resultado, suge

re que a hipótese estatistica nula pode ser rejeitada. 
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TABELA N9 20 

VALO~ DE ETA - DESCREVE E EXPLICA O FENLJ1ENO E ORGA

NIZA A INF0~1A('J'\O versus NÜr'1ERO TOTAL 

DE RELAÇOES ESTABELECIDAS 

Controlacb VALORES 
HABILIDADE DE Versus nelas (N ... 1) OBTIOOS 

séries E ta Z=Eta \AT-1 

Descrever e explicar Número (Sa., 

o fenômeno e total 6a., 82-1== 81 o. 59 5.31 (*) 

organizar a informa- de rela 7a., -
çao. çoes es- 8a.) 

tabelec. 

(*) Como o valor do teste Z, 5.31 -e maior do que 1.96, isto indica 

que a hipótese estatística nula pode ser rejeitada, pois o · 

valor de Z é significativo, em nível inferior a 0.05. 

A Tabela acima, expressa resultados indicativos de que de 

ve haver uma relação causal entre descrever e explicar o 

fenômeno e organizar a informação e o número total de r ela-

ções estabelecidas pelos alunos das Sa., 6a., 7a. e 8a.sêries. 
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TABELA N9 .21 · 

VALOR DE ETA - .CONCEITOS P~ MATB-1ÁTICA, CIENCIAS, COMUNI

CAÇÃO E EXPRESSÃO E ESTUDOS SOCIAIS versus N(]v!ERO 

TOTAL DE RELAÇOES ESTABELECIDAS, INCLUINDO O 
CONCEITO DE ENERGIA 

Controlado VALORES 
CONCEITOS EM Versus (N - 1) OBTIDOS nelas ... ....... E ta Z=EtaVN-l ser1es 

MATEMÁTICA Número (5a., 171-1=170 0.39 5.08 (*) 

total 6a. , CIENCIAS 171-1=170 0.43 5.60 (*) de 

relações 7a., 
COMUNI CACÃO E 171-1=170 0.36 4.69 (*) 
EXPRESSÃO estabele- 8a.) 

ESTUDOS SOCIAIS cidas. 171-1=170 0.37 4.82 (*) 

(*) Assim sendo, estes valores sao considerados signifi-

cativos, em nivel inferior a 0.05, e, em conseqti~ncia, suge-

rem que a hipótese estatística nula pode ser rejeitada. 

Na Tabela acima, constata-se que os valores de Z obtidos, 

referentes a possível relação causal entre os conceitos de 

Matemática, Ciências, Comunicação e Expressão e Estudos So-

ciais e o número total de relações estabelecidas pelos alu-

nos das 5a., 6a., 7a. e 8a. séries, respectivamente, sao 

maiores .do que 1.96. 
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TABELA N<? 22 

·VALOR DE ETA - NTVEL DE PENSA~1ENTO OPERATdRIO versus 

NÜMERO TOTAL DE RELAÇDES ESL~ELECIDAS 

Controlado VALORES 
Versus pelas (N - 1) OBTIDOS PENSA\1ENTO .... . E ta Z=Eta\(N-T ser1es 

NTVEL DE PENSAMEN- Total de (Sa. 

m OPERATdRIO relações 6a., 171-1=170 0.32 4.17(*) 
7a.e 8a.) 

estabelec. 

(*)Como o valor ohtido de ·Z, é maior do que 1. 96, este resul

tado é considerado significativo em nível inferior a 0.05, su

gerindo que a hipótese estatística nula pode ser rejeitada. 

O resultado expresso na tabela acima indica a provável re-

lação causal entre o nível de pensamento e o número total de 

relações estabelecidas pelos alunos das Sa., 6a., 7a. e 8a.sé-

ries. 
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TABELA N9 23 

VALOR DE ETA - CORRELAÇÃO ENTRE O GRAU DE IDENTIFICAÇÃO 

DE ELEMENTOS SEMÂNTICOS I~1PL!CI'IDS E A IDADE DOS 

ALUNOS DAS Sa., 6a., 7a. e 8a.SERIES 

GRAU DE IDENTIFICACÃO Total VALORES 

DE ELB1ENTOS SEMÂNÍI- Idades Séries de (N-1) OBTIDOS 

COS IMPL!CITOS alunos E ta Z=EtaE_ 

o - Não identificou o 9/10/11/ 5a. ,6a., 75 

conceito de energia. 12/13/14/ 7a.e8a. 43.9% 15e16anos 
171-l=líD 0_. 27 3.52(*) 

1 - Identificou o con- 9/10/11/ Sa., 6a. 96 

ceito de energia. 12/13/14 7a.e _8a. 56.1% 15 e 16 
anos 

1DTAL DE ALUNOS ........................ 171 - - -

(*)Nesta tabela, verifica-se que o valor de Z, 3.52 ê esta 

tisticamente significativo em nível inferior a 0.05. 

Este resultado sugere que ê possível existir uma :relação 

causal entre o grau de identificação de elementos semânticos ~ 

plÍcitos, abrangendo o conceito de energia e a idade dos alunos 

das Sa., 6a., 7a. e 8a. séries. 
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TABELA N<t 24 

VALOR DE ETA - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEITO DE 

ENERGIA E O SEXO 

GRAU DE IDENTIFICACÃO S E X O SERIES (N-1) VALORES 
DOS ELEMENTOS IMPL Í C I OBTIDOS 

-TOS Mas c. F em. E ta Z =Eta~ 

o - Nãó identificou 44 31 Sa., 

o conceito de 25.7% 18.1% 6a., 
energia 171-1=170 0.01 0.13 7a. 

1 - Identificou o 58 38 e 
conceito de ener 33.9% 22.3% -
gia 8a. 

TOTAL DE ALUNOS 102 69 

Nesta tabela, constata-se que o valor de Z, 0.13, nao 

estatisticamente significativo em nível inferior a 0.05. 

-e 

Supõe-se que nao deve haver nenhuma correlação entre o 

grau de identificação de elementos semânticos implÍcitos, in-

cluindo ou não o conceito de energia e o sexo dos alunos . 

. •' 
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TABELA N9 25 

VALOR DE ErA - IDENTIFICAÇÃO 00 CONCEITO DE ENERGIA 

E A ORGANIZAÇÃO DA INF0~1AÇÃO E DESCRIÇÃO 

DO FEN6HENO 

Controla- VALORES 
DEPENDENTE Versus do nela 

..... -. (N - 1) OBTIOOS 
ser1es E ta Z=Eta \fN=l 

Grau de identificação Organizam Sa., 

de elementos semânti- a informa- 6a., 

cos implícitos, com - ção e des- 7a. 71 ... 1=70 0.37 3.09 (*) 

preendendo especific~ -crevem o e 
mente o conceito de fenômeno 8a. 

energia 

(*) Os resultados obtidos constantes da presente tabela, indicam 

que o valor de Z, sendo 3.09, deve ser considerado estatis-

ticamente significativo em nível inferior a 0.05. 

-
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TABELA N9 26 

VALOR DE ETA - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEITO DE ENERGIA 

E A SEQUtNCIA 00 FENéJY1ENO 

VARIÁVEL DEPENDENTE Versus Controla VALORES OBTIDOS 
do pelas (N :-- 1) - . E ta Z=Eta V N-1 ser1es 

Grau de identificação SeqUência 5a., 
de elementos semânti- do 6a., 
cos implícitos, abran 7a. e 91-1= 90 0.33 . 3.13 (*) 
gendo especificamente fenômeno 8a. 
o conceito de energia estabelec. 

(*) Na Tabela acima, verifica-Ee que o valor de Z, 3.13, 

deve ser considerado estatisticamente significativo em nível 

inferior a 0.05. 

TABELA N9 27 

VALOR DE ETA - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEITO DE ENERGIA, 

ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO, DESCRIÇÃO E EXPLI 

CAÇÃO DO FENÔ\1ENO 

VARIÁVEL DEPENDENTE 
Controlado VALORES OBTIOOS 

Versus nelas séries (N - 1) E ta Z=Eta_\[IT 

Grau de identificação Organizam a 5a., 
de elementos semânti- informação 6a., 53-1=52 0.31 2. 23 (*) 
cos implÍcitos,abran- descrevem e 7a. 
gendo especificamente exolicam o e 
o conceito de energia fenômeno 8a. 

(*)o resultado constante da tabela n9 27, indica que o va-

lorde Z, 2.23 pode ser considerado estatisticamente signific~ 

tivo em nível inferior a 0.05. 
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TABELA N9 28 

VALOR DE ETA - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEITO DE ENERGIA 

E O N!VEL OPERATdRIO 

VÁJ{IAVEL Versus Controlado (N - 1) VALORES OBTIIYJS 
pelas - . 

DEPENDENTE ser1es 
Z=Eta\jN=l E ta 

Grau de identifica- Nível (Sa., 

ção de elementos s~ opera- 6a., 96-1= 95 b.07 0.68 
mânticos implÍcitos tório 7a. 

compreendendo espe- e 

cificamente o con - 8a.) 

ceito de energia 

O resultado obtido para o valor de Z, 0.68 nao ê estatis-

ticamente significativo em nível inferior a 0.05. Em c.ons e-

qUência, não se pode afirmar que haja uma correlação positiva 

entre o grau de identificação de elementos semânticos implÍci 

tos, incluindo especificamente o conceito de energia e o 

vel de pensamento operatório. 

~ 

Til-
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TABELA N<? 29 

VALOR DE ETA - IDENfiFICAÇÃO DO CONCEITO DE El\TERGIA E 

CONCEITOS OBTIDOS EM VÁ."RlAS DISCIPLINAS 

VARIÁVEL CONTROLAIX) VALORES OBTIDOS 
DEPENDENI'E VERSUS PELAS S:ERJES (N - 1) E ta Z=Eta\jN-I 

Grau de identifi- -Conceitos em (5a., 6a . , 96-1= 95 0.18 1.75 

cação de elemen - Matemática 7a. e 8a.) 

tos semânticos irn -Ciências (5a . , 6a. , 96- 1= 95 0.21 2.04(*) - 7a . e 8a . ) plícitos compree~ 
-Comunicação e (5a. ,6a., 96-1= 95 0.28 2.72(*) dendo especifica- Exnressão 7a·. e .8a.) 

mente o conceito 

de energia. -Estudos ( 5a . , 6a. , 96-1= 95 0.25 2.43(*) 
Sociais 7a . e 8a.) 

( *) Os val ores de Z, obtidos e relativos ao grau de iden-

tificação de element os semânticos implícitos, envolvendo es-

pecificamente o c onceito de energia e os conceitos obtidos em 

Ciências, Comunicação e Expressão e Estudo s Sociais foram es-

ta t isticamente s ignificativos em nível inferior a 0 .05 . 

O mesmo nao oc orreu com referência a o grau de identifica-

çao do c onceito de energia e os conceitos obtidos em ~1atem~ti 

ca . 

Na Tabela a seguir , N<? 30 - REST.]\D OOS RESULT.AJX)S OBTIDOS RELA

TIVOS AOS PROBLEMAS PROPOSTOS - , estão registrados os _resulta.dos obtidos 

relativos aos -valores de Eta e Z, correspondentes aos problemas propostos 

nesta pesquisa. 
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TABELA N<? 30 

RESUHO DOS HESUL TAOOS OBTIDOS RELi\ TIVOS 
PROBLR1AS PROPOSTOS 

· i VAlORES OBTI DOS PROBLEMAS E RESULTADOS 
Et a Z• \{~- 1 · 

. >, 

· 1 - ~ a :rel.açio provável entre os alun("J quê idmtificam o conceito do energb (códigos 01, 02, 03, 

04,05,12)3, H, 16, 17 e 19) refe rente aos ~!ENI'OS s~vnoos !M'L!CI1US e o ESTABELOCIMEtll'O IJ€ 

~T I 
I 

- Grau de identificação de e1tDentos s...:ânticos implfcitos incluindo o conceito de DIERGIA, 

ver5U5 DÚIIero total de relações, controlado pelas Sa., 6a., 7a. e 8a. séries ....... _ ...... 

- Grau de identifiução de elementos smânticos implícitos, compreendendo espcclf~al!lm\te o 

CIXlCeito de ENBlGIA, versus !Únero total de relações estabelecidas , controlado pele.s 

Sa,. 6a., 7a. e 8a. séries .................. . ........ , ...... . ........... , .... , ............. , .... . 

2 - Q..lal 1. rel.a.çio provável entre os alunos que ide.'ltificam o conceito de energia {códigos 01, 02, 03, 

04, OS, 12, 13, 14, 16, 17 e 19) e a seqUencia do fenôneno? 

-, Grau de identificação de elementos semânticos impl feitos , CCII1Jlreer.lendo espodficamente o 

conceito de· a.'ERGIA ver sus seqUência do fenâneno, controlado ,pelas Sa., 6a. , 7a. e Sa.s! 

rie.s •... . • ...................•......................• . ,, , , .•.•••..••.........•..•••..••...•. . 

l-~ a relação provável entre os alunos que identificam o conceito de ENERí.IA {códigos 01, 02, 03 , 

04, OS, 12, 13, 14, 16, 17 e 19) e quo OOGAN!ZA'I A lNFO!lMAÇ.a:D E DESCREVI'M O fDO.!DO? 

- Grau de identificação de elmentos semânticos implÍcitos, compreendCftt!o es pe.:J fic111n=te o 

conceito de ENERG IA, versus organiuun a infonnação e descrevem o fenômeno controlado pe-

las Sa., 6a., 7&. e 8a, sôries7 .......... , ................ , , , • ·~ ·,,., ... . ........ , .. ,,. ~.,,. 

C - Q.la.l a relação provável entre os alunos que ident ifir..am o conceito de energia {código' úl, 02, O~, 

• 04, OS, 12, H, 14, 16, 17 e 19) e que OOG-\."'lZJ\>.1 A 1 ~\'\ÇJfD, DESCREVI:J.1 t E.Xi'LICA'-1 O FEN(}.l!XJ? 

-Grau de i dentificação de elementos semânticos implÍcitos canpreendendo e~pecificnmente o 

conceito de 1:.'\'ERGIA,versus organ i zam a infonnação, de,crevcrn e explicom o í.-nómono, con-

(N• 171 . - 1• 170)_ 

0.46 

·\ 
(N• 95 - 1• 94) 

O.S3 

... 1 

(N• 91 - 1•: 90) 
0.33 . 

, .. · trolado pela5 Sa., 6a., 7a. e Sa. séries ........... . ·: ....• ......•................•...••. ; .•. 

(N• 53 - 1•~ 52) 

0, 31 

· .. :·, . 
· ; . 

·s- ~a ,rel.u;ão provável entre os alunos que identifiC8Jil o concei to de ENERGL>\ (códigos 01, 02, 03, 

04, OS, 12, ll, 14, 16, 17 e 19) e os conceitos obtidos e:JI MATJ:}!.(TICA , CIOClAS, CO.uNICAÇm I! 

~ e ES1UXlS SOCWS1 -. 
- Grau de .identificação de elementos semânticos inlplícit.os o::>NCBITOS EM CllilllOLAOO P/sER. _{N• 96 - 1• 95) . 

canpreéndendo especifiauoonte o conceito de ENERGIA !>btethãtica 'Sa., . O. l.8 · 

versus ....... ... ...... , ........... , .............. , .. • • Ciênc.ias 6a., 0.21 • 

Coou!)j.cação e 
expressão 

l!s tud.os Sçciais 

·7a. e 8&, 

6 ·- ~-. reiação p~vâvel entre os a~u:nos que identifi cam o conco1to.U/ENERGIA (cÓdigos oi; 02, 03., .. . 

04, OS, 12, 13, 14, 16, 17 e 19) e o N1'YEL IJ€ PENSA.~IEN'TO OPERA~IO ~que ~e encontrsm?~ .. 

- Grau de identificação de elarentos semânticos ccrnpreendendo esr..ecificlllllellte o conceito de 

~IA versus n!ve1 de pensamento operatório, controlado pelas Sa., 6a., 7a, e Sa. sé -. . 
ries ··················. ~····················:~·. ·······:· ~··· ·····························';,. 

. . 
7- Q.Jal a relaçio'provU'vel mtre os alunos que identifiw o conceito de ENERG IA {códigos'01, 02, 03~ 

04, OS, 12, 13, 14, 16, 17 o 19) e a 111-\DE_dos alunos das Sa., 6a., 7a. e 8a, séries ? 

Grau de identificação de elementos se<eânticos i.ropl Íci tos IIWJE SrRlES TOTAL DE i\llJN:)5 

O - Não identificou o conceito de EN"..JlGL>\ 9, lO, 11, Sa., 6a ,, 7S · 
12 a 16. 7a. e 8a. 43,9\ 

· 1 - Identificou o conceito de ~IA 9, 10 , 11, .Sa., (ia •• 
112 11 16 7a. e 8a. 

96 
56.1\ 

8 • Q.lal a rol ação provável entre os alunos que identificam o conceito de ENEP.GIA (códigos 01, 02, 

03, 04, OS, 12 , 13, 14,16, 17 e 19) e o SEXO dos alunos das Sa., 6a., 7a. e 8a. séries? 

Grau de identificaç ão dos elementos semânticos implÍcltos SF.'((l 

~\as . rro .' 

O - Não identificou o conceito de E"ill\GlA 44 31 
25.7\ 18.1\ 

) ~ Identificou o conceito de ENERGIA 58 38 
33,9\ . !~ .:!\ 

. 1UIAl. DE AlJ.N)S 102 69 

OBS, : (') Resultado e•tatistic.amente significativo en n!vel ·inferior a O. OS. 

S[JULS 

Sa., 6a , 
7a . e 8a. 

171 

0.28 

0.25 . -

·-· . .::.~ .. · :. 

(N- -96- .. ú~ 9.5 . 

(N• 171 - 1• 170) 

~ . . . 
0. 27 . 

(N• 1?1 ~ 1 ~ 170) 

0.01 -

\ . 

! • ~· • • 

. 5.99 (•) . 

Tabela N• )6 

5.13' _ (~) 
Tabel a Nt 17 · 

.·:. 

. -.(!3 (•) . . -

Tabéla N• 26 : 

3.09 (•) <. 
TIIMlo }."' 2S 

· <- , 
. · .... - _·._ :; ~-: ... 
1.-23 (') 

. Tabela N' 27 , 

1. 7S ' ·- •. 

·z.G.t c·>." .-. 
2. 72' (') 

. · . . z.n (') 
. Tabela t>• 29. . , 

· . .. . t . 

3._52 (~> . 
· Tabela N~ ~ 

:'. '. ~-. . . 

. o·.n 
·Tabela N' 24 · 

- . 
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4 • 4 - · Sírt tese dos Resultados 

Em éonseqtiência da análise dos resultados constantes das 

diferentes tabelas, organizou-se a seguinte síntese, · para pos 

terior ' discussão. 

4. 4 .1 - CONHECE O CONCEITO DE ENERGIA 

Como se ve, a palavra energia, de um modo geral, nao -e 

totalmente desconhecida pelos alunos. A maioria, 60%, aproxi 

madamente, julga conhecer e saber explicar o seu signi f icado. 

4 • 4 • 2 - ONDE APRENDEU O CONCEITO DE ENERGIA 

A maioria (61.2%) aprendeu o conceito de energi a na es

c9la. Igualmente importante é a influência da famÍlia e dos 

recursos e veículos de comunicação escrita ou falada. 

Chama a atenção o resultado indicador de que apenas 16.9% 

dos 178 alunos aprenderam por iniciativa pr6pria. Este dado 

deverá merecer especial atenção e preocupação por parte de 

professores e educadores em geral, sobre a importância do 

desenvolvimento da auto-iniciativa na escola. 

4. 4. 3 - ONDE APRENDEU O CONCEITO DE ENERGIA 

Conforme foi constatado, o conceito de energia foi anren-

dido na escola pela maioria dos alunos (61.2%). Igualmente im 
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portante ê a influência da família e dos recursos e veículos 

de comunicação escrita ou falada. Entretanto, é interessante 

ressaltar que nas 5a. e 6a. s~ries a influência dos pais foi 

maior, 47.4% e 79.5%, respectivamente, em comparaçao com as 

demais séries, sendo que na 8a. série, obteve-se o menor va

lor 19.5%. (Tabela N~5, p. 106). Talvez, este resultado nossa 

indicar que a influência dos pais diminua à medida que os 

filhos vão progredindo em escolaridade. 

Com relação ã influência da televisão, rádio, revistas, 

jornais e outras fontes, os alunos · da 8a. série apresentara~ 

respectivamente, valores menores do que as demais séries, in 

cluindo-se também o item - Por iniciativa pr6pria. 

Comparando-se os respectivos resultados das séries entre 

s1, verifica-se que as 5a. e 6a. séries sao as que apresent~ 

ram maiores valores em todos os itens. 

A partir da 7a. série, constata-se que ocorre uma diminui 

çao dos respectivos valores, em comparação com as Sa. e 6a.sê 

ries, diminuindo ainda mais na 8a. série, cujo valor 

alcançado foi no item relativo ã Escola. 

máximo 

Chàma: a atenção o resultado indicador de que apenas 16.9% 

dos 178 alunos aprenderam por iniciativa própria. Este dado 

deverá merecer especial atenção e preocupação por parte de 

professores e educadores em geral, sobre a importância do de

senvolvimento da auto-iniciativa na escola. 
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4 • 4. 4 - O QUE A PALAVRA ENERGIA SIGNIFICA PARA VOCE? 

Na Tabela N9 ~' estão os resultados obtidos referentes ~ 

questão N9 6, sobre o significado da palavra energia. 

Verificou-se que a maioria (38.6%) dos alunos relaciona 

energia com força, sem nenhuma outra conotação. Menor n6mero 

-relaciona a energia a força - eletricidade, eletricidade e 

luz, respectivamente. 

Apenas 2.9% dos alunos declararam nao saber explicar e 

1.8% não responderam. 

Como se ve, as respostas dos alunos, relativas ao concei 

to de energia, indicam que os mesmos, de um modo geral, pos-

suem idéias, porém, falta-lhes maiores conhecimentos especí-

ficas, capazes de auxiliá-los na elaboração de uma resposta 

mais cientificamente exata. 

Na Tabela N9 8, alêm das respostas dos alunos, relaciona~ 

do o conceito de energia ~ força propriamente dita, 12.4% i-

cientificam .o conceito de energia com força, estabelecendo, en 

tretanto, diferentes conotações para exulicarem o seu signifi 

cado. 
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Vários alunos (9.6%), identificaram Energia com "Coisa", 

conforme se constata na Tabela N9 9. Outros tantos, 4.2\,re~ 

ponderam identificando energia com "algo que produz movimen 

to''. Para estes, o conceito de energia está associad6 ao de 

movimento (Tabela N9 11). 

Na Tabela N9 11, estão indicados os alunos que relacio-

nam energia como "fonte geradora de trabalho e movimento". 

Na Tabela N9 12, 8.8% relacionaram o conceito de energia 

como "luz e . eletricidade" e na Tabela N9 13, 11.4% dos alu-

nos responderam de modo diversificado, relacionando o concei 

to de energia a diferentes acepções de maior ou menor ampli-

tude. 

4. 4. 5 - RESPOSTAS. DOS LICENCIANDOS EM F!SICA E ALUNOS DA Sa. ~ 6a., 7a. 

e 8a. sERrES. 

Comparando-se qualitativamente as respostas dos licenciandos 

em Física com . as dos alunos de Sa., 6a., 7a. e 8a. séries,con~ 

tata-se que os licenciandos em Física demonstraram, como era 

de se esperar, maior grau de conhecimento e maior exatidão ci-

netífica. E de se ressaltar ainda, a dificuldade existente pa

ra ·a definição de ENERGIA, por se tratar de um conceito que 

exige elevado nível de abstração e tratamento matemático espe

cífico, acima da compreensao geral dos alunos de 19 Grau. 
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O conceito de Energia, por sua própria natureza, torna

se de difícil assimilação, impondo-se ã com~reensão dos es-

pecialistas, mediante uma formação matemática avançada. En-

tretanto, nem por isto, deve ser relegado a um plano secun~ 

dârio, nas escolas de 19 grau, especialmente na atualidade, 

em que se vive o grande desafio da crise energética. 

4 • 4 • 6 - LEVANTAMENTO GLOBAL DAS RESPOSTAS OOS ALUNOS REFERENTES À 

IDENTIFICA('.ÃO DOS ELH1ENTOS SEMÂNTICOS EXPL!CITOS E n .1PL!CI 

TOS E À SEQDENCIA DO FEN~~O. 

Conforme pôde ser verificado, a identificação dos ele-

mentos semânticos explÍcitos esteve acima de 90%, enquanto 

que a identificação dos elementos semânticos implícitos a-

tingiu 50% na 7a. e 60% na 8a. série. Com base neste res~l 

tado, constata-se que a identificação dos el~mcntos semân -

ticos implícitos incluindo além de outros o conceito de 

energia, exige maior grau de conhecimento e de abstração. 

Comparando~se os resultados relativos à identificação 

da seqUência do fenômeno com os dados obtidos referentes à 

identificação dos elementos semânticos implÍcitos, em cada 

série, pode-se admitir a possibilidade da existência de 

uma correspondência entre ambos os resultados. 
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4. 4. 7 - IDENfiFICA('J\0 DOS ELR1ENTOS SBWITICOS IMPL!CITOS PELOS ALU

NOS DAS 5a., 6a., 7a. e 8a. SERIES. 

Na Tabela N9 15, nos itens 1 e 2, ~ primeira vista, os 

resultados obtidos podem sugerir a possibilidade de ·correia 

ção entre a identificação de maior n~mero de elementos se-

mânticos implÍcitos e o grau de escolaridade do aluno. 

No item 3 - o resultado obtido, envolvendo o conceito 

de energia parece contrariar o exposto acima, podendo ser-

vir para invalidar o que foi stigerido anteriormente. Entre-

tanto, ~ admissível supor-se tamb~m, que os alunos das 5a., 

6a., 7a. e 8a. séries, da população considerada, em virtude 

da reforma do ensino, pudessem ter tido maior oportunidade 

de estudarem, direta ou indiretamente, o conceito de ener

gia, do que os da 8a. s~rie. Tal su9osição não nade ser ~on 

firmada em definitivo, por falta de elementos. 

4 . 4 . 8 - GRAU DE IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS SE-1ÂNTICOS IMPL!CITOS A

BRANGENDO ESPECIFICAMENTE O CONCEITO DE ENERGIA versus NúMERO 

TOTAL DE RELAÇOES ESTABELECIDAS. 

Os resultados expressos nas Tabelas de N9s . . 16 e 17 mos 

tram que o valor obtido 5.99 e 5.13, respectivamente, para 

o teste Z, deve ser considerado estatisticamente significa-

tivo, em nível inferior a 0.05. Por conseguinte, tal resul-

tado indica que a hip6tese estatística nula pode ser rejei-
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tada. Isto implica afirmar-se positivamente a exist~ncia de 

uma correlação significativa entre o grau de identificação 

dos elementos semânticos implÍcitos, abrangendo especifica-

mente o conceito de energia, versus nGmero total de relaç~s 

estabelecidas, controlada pelas s~ries respectivas. 

4. 4 . 9 - IDENTIFICA A SEQuENCIA 

Na Tabela N9 18, o valor de Z, 3.13, indica um resultado 

estatisticamente significativo, em nível inferior a 0.05. 

Isto pode ser uma evid~ncia de que existe uma correlação p~ 

sitiva entre o grau de identificação do conceito de energia 

e a seqti~ncia do fenômeno estabelecida pelos alunos. 

Este resultado poderá contribuir para a elaboração de 

possíveis estudos sobre habilidades cognitivas em que a iden 

tificação do conceito de energia e a seqti~ncia do fenômeno 

possa ser relevante nara o estabelecimento de relações expll 

cativas. 

4. 4. 1 O - DESCREVE O FEN6MENO E ORGANIZA A INFORMAÇÃO; DESCRC\TE E EXPL.!_ 

CA O FENllv1E1'JO E ORGAl'JIZA A INFORMAÇÃO versus NÚMERO TOTAL DE 

RELAÇOES ESTABELECIDAS. 

Os valores obtidos de Z, 5.32 e 5.31, constantes das Tabe 

las N9s. 19 e 20, respectivamente, por serem maiores do que 

1.96, são considerados estatisticamente significativos em 

nível inferior a 0.05. Estes resultados sugerem que a hipóte-
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se estatística nula pode ser rejeitada, existindo, assim, u-

ma correlação positiva entre descrever o fenômeno e organ~ar 

a informação versus nfimero total de relaç6es estabelecidas, 

~em como descrever e explicar o fenômeno e organizar a infor 

mação versus nfimero total de relaç6es estabelecidas. 

4. 4.11 - CONCEITOS EM MATEMÁTICA, CIENCIAS, COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO e 

ESTUDOS SOCIAIS versus NOMERO TOTAL DE RELAÇOES ESTABELECI -

DAS. 

Os valores obtidos nara Z, constantes da Tabela N9 2l,re 
- -

ferentes aos conceitos relativos ~ Matem~tica, Ci~ncias, Co-

municação e Expressão e Estudos Sociais, versus nfimero total 

de relaç6es estabelecidas, por serem maiores do que 1.96,são 

todos estatisticamente significativos em nível inferior a 

o. os. 

Este resultado sugere a possibilidade de uma relação cau 

sal entre os conceitos obtidos nas diferentes disciplinas a-

cima citadas e o estabelecimento de relações. 

4. 4.12- N!VEL DE PENSAMENTO OPEAATdRIO versus ~1JMERO TOTAL DE RELAÇOES 

ESTABELECIDAS. 

Conforme consta da Tabela N9 22, o valor de Z, 4.17 
... 
e 

considerado estatisticamente significativo, sugerindo umaprs: 

vável relação causal entre o nível de pensamento operatório 

e o estabelecimento de relaç6es. 
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4. 4 J 3- CORRELACÃO El'.i1RE O GRAU DE IDENTIFICACÃO DE ELH.ffiNTOS SEMÂNTI-
~ ~ . . 

COS IMPL!CITOS ABRANGE~O ESPECIFICM·ITWTE O CONCEITO DE ENER -

GIA. e a IDADE DOS ALUNOS DAS Sa., 6a., 7a. e 8a. SERIES. 

Na Tabela N9 23, p. 131, constata-se que o valor de Z, 

3.52, por ser maior do que 1.96, ê considerado estatistica -

mente significativo em nivel inferior a 0.05. 

V~-se, pois, haver uma relação causal entre a idade dos 

alunos e a habilidade cognitiva de identificar elementos se-

mânticos implicitos, incluindo especificamente o conceito de 

energia. 

4. 4 • 14 - GRAU DE IDENTIFICAÇÃO IXJS ELBviENTOS SEMÂNTICOS IMPL!CITOS IN

CLUINIXJ ESPECIFICAME'-ITE O CONCEITO DE ENERGIA e o SEXO DOS 

ALUNOS DAS Sa., 6a., 7a. e 8a. S~RIES. 

De acordo com os resultados constantes da Tabela N9 24 ,p.I32 

nao se pode considerar estatisticamente significativo o valor 

obtido para o teste Z, 0.13. Isto implica poder afirmar que 

não há nenhuma relação entre o sexo e a habilidade cognitiva 

para a identificação de elementos semânticos implicitos, a-

brangendo especificamente o conceito de energia e, talvez me-

nos, ainda, por extensão a outros conceitos. 
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4 . 4. J 5 - GRAU DE IDENTIFICAÇÃO DE ELE'.ffi'ITOS SB1ÃNTICOS IMPL!CITOS 

COMPREENDENDO ESPECIFICAMENTE O CONCEITO DE ENERGIA (CCJDIGOS 

01, 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 16,17 , e 19) 

ORGANIZAM A INFORl'1AÇÃO E DESCRE\TFN O F5\JÔ' .. 1ENO. 

versus 

Conforme pode ser constatado na Tabela N9 25, p.l33, o 

resultado obtido para o teste Z ~ igual a 3.09. Este v~1or 

pode ser considerado estatisticamente significativo em nível 

inferior a 0.05. Isto quer dizer que, existe uma relação p~ 

sitiva entre o grau de identificação do conceito de energia 

e a habilidade cognitiva de organizar a informação e des~re 

ver o fenômeno. 

4. 4. 16 - GRAU DE IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS SB1ÂNTICOS If\1PL!CITOS A

BRANGENDO ESPECIFICPJ~E O CONCEITO DE E~ERGIA versus A 

SEQUENCIA DO FENO~~O ESTABELECIDA CONTROLADO PELAS S~RIES. 

Na Tabela N9 26, p.l34, o valor de Z é igual a 3,13, sen-

do por conseguinte, considerado estatisticamente significat! 

vo em nível inferior a 0.05. 

4 • 4 • 17 - GRAU DE IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS SR1ÂNTICOS IHPL!CITOS, COM

PREENDENDO ESPECIFICAMENTE O CONCEITO DE ENERGIA versus ORGA

NIZN-1 A INF0~1AÇÃO, DESCREVH.1 E EXPLICAM O FENOMENO. 

Corno se vê na Tabela N9 27, p.l34, embora o valor de Z, 

2.23, possa indicar que o resultado seja estatisticamente si 

gnificativo em nível inferior a 0.05, urna restrição se im~õe, 

relativa ao resultado obtido, porque o total de alunos e re

lativamente pequeno para que se aceite este resultado a nível 

de generalização mais ampla. 
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4. 4 • 18 - GRAU DE IDENTIFICAÇÃO DE ELE'1ENTOS SEMÂNTICOS I!'-1PL!CITOS COI:! 
PREENDE~ ESPECIFICA~1E O CONCEITO DE E~~~GIA versus N!

VEL DE PENS.M1ENfO OPERATdRIO. 

O resultado da Tabela N9 28, mostra que o valor de Z, i 

gual a 0.68, nao pode ser considerado estatisticamente sig-

nificativo. 

4 • 4 • 19 - GRAU DE IDENTIFICAÇÃO DE ELR1ENTOS SFM.OOICOS IMPL!CITOS CC!:! 

PREENDENDO ESPECIFICAMENTE O CONCEITO DE ENERGIA (CdDIGOS 01, 

02, 03, 64, OS, 12, 13, 14, 16, 17 e 19) versus CONCEITOS BJ 

MATR1ÁTICA, CIENCIAS, COMUNICAÇÃO e EXPRESSÃO e ESTIJDOS SO

CIAIS. 

Os resultados constantes da Tabela N9 29, ~~35, relati-

vos ao grau de identificação do conceito de energia versus 

conceitos obtidos pelos alunos das Sa., 6a., 7a. e 8a. -se-

ries nas disciplinas acima mencionadas, estão a indicar a 

existência de uma correlação positiva com exceção do valor 

de Z, 1.75, referente i correlaç~o entre o grau de identif! 

caçao do conceito de energia e os conceitos obtidos em Mate 

mática que foi inferior a 1.96. Conseqtientemente, este Últi 

mo resultado não pode ser considerado estatisticamente sig

nificativo em nível inferior a 0.05. 

Embora nao tenha havido concordância plena, é de se su-

por que, provavelmente, possa haver uma correlação positiva 

entre o grau de identificação de elementos semânticos impli 
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citas, incluindo ou nao o conceito de energia e os conceitos 

obtidos nas diferentes disciplinas mencionadas. 

Entre quatro disciplinas, houve 75~ de concordância. Ap~ 

nas com Matemática o resultado não foi estatisticamente sig

nificativo. 



V - DISCUSSÃO 

5.1 - Identificacão do Conceito de Energia 

a a a a ~ De um modo geral, os alunos das 5-., 6-. 7-. e 8-. se-

ries, da população em estudo, nao desconhecem o conceito de 

energia, conforme ficou evidenciado através dos resultados 

constantes das tabelas anteriores. 

Aproximadamente 60% julga conhecer e saber explicar o 

seu significado. Entretanto, do ponto de vista qualitativo, 

compreendendo a formulação da resposta e, em especial, a e

xatidão científica, apenas 2.4% dos alunos consideram a e-

nergia como "fonte geradora de trabalho e movimento" (Tabe-

la N9 11, p.ll4). Das respostas obtidas, pode-se considerar 

que esta é, qualitativamente, a melhor, por ser a mais pre-

cisa. 

Este resultado pode ser considerado um indicador de que 

o conceito de energia no 19 Grau necessita de melhor trata-
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menta cient!fico e metodol6gico, compatfvel com as caracte -

rfsticas de desenvolvimento psicogen~tico dos alunos. 

A diversificação das respostas dos alunos, referentes ao 

significado da palavra energia, pode ser uma outra evidência 

a fortalecer a suposição de que o conceito de energia e suas 

implicações nos currículos escolares, de um modo geral, deve 

merecer melhor atenção e um estudo específico, para que se 

o introduza nas escolas de 19 Grau, mediante uma abordagem 

metodologicamente mais adequada e sistematicamente desenvol

vida, no sentido de que os alunos, ao concluírem o 19 Grau, 

tenham uma compreensao cientificamente mais correta. 

Não se pretende sugerir que se defina o conceito de ener

gia, posto que, conform~ j~ foi comentado no presente estudo, 

o conceito de energia envolve um nível de abstração e de com

plexidade que transcende à compreensao comum, sendo mais aces 

sível aos especialistas. 

Embora na literatura científica e nos livros textos de 

Ciências em geral e de FÍsica b~sica, em particular, o conce~ 

to de energia adotado , seja definido como "capacidade de 

produzir trabalho", LERMAN (1973), p.44 , apresenta argumen

tos contestando tal definição. 

Para este autor, nao ~ verdade que a energia seja defini

da como "capacidade de realizar trabalho". 
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Sem pretender-se entrar em maior profundidade na questão 

relativa ~ definiç~o de energia, constata-se que os pr5prios 

especialistas em Fisica reconhecem a dificuldade de urna defi 

nição conclusiva. 

Em termos educacionais e curriculares, julga-se mais ci

entificamente correto adotar-se uma atitude mais consent~nea 

com a honestidade cientifica, isto é, que se estude e inves

tigue o tema ENERGIA no 19 e 29 graus~ apresentando aos alunffi 

as -dificuldades que os pr5prios cientistas encontram em apre 

sentar conclusões definitivas. 

Como j~ foi mencionado anteriormente, nos livros textos 

de um modo geral, a energia ~ definida como ''capacidade de 

realizar trabalho'' e os .. alunos de 19 e 29 graus repetem tal 

definição 5em maiores orientações que os estimule1n i uma re

flexão sobre a complexidade do tema. 

Salvo, em casos especiais, podendo-se ainda, admitir co

mo exceçao, em algumas escolas, tais dificuldades conceitu -

ais são objeto de estudo e discussão sistematicamente orien

tados pelos professores da Área de Ciências. 

Os conceitos cientificas, em geral, sao apresentados co

mo produto final, que muitas vezes são memorizados para pos

terior aplicação, principalmente no 29 grau, onde a preocup~ 

ção maior se volta para o Vestibular. 
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Não se ignora que talvez, para muitos outros, a ênfase, 

que se pretende dar no 19 grau, ao desenvolvimento do tema 

ENERGIA e suas aplicações, careça de importância e maior sig

nificação. Tal não : ~o que se pretende neste estudo. 

Foram apresentadas as opiniões de v~rios autores abordan 

do problemas diversos relacionados i energia e i situação a

tual de urna crise energética nacional e mundial, exigindo que 

os respons~veis pelo desenvolvimento de uma pcilitica educac~ 

nal não esqueçam a necessidade de uma avaliação permanente do 

ensino no pais, em todos os graus, devendo-se dar prioridade 

a temas b~sicos que possam ser fonte inspiradora, orientando, 

principalmente, no planejamento de currículos de 19 e 29 grau~ 

compativeis com as reais necessidades de desenvolvimento do 

Pais. 

O ensino de 19 grau ê de fundamental importância, por ser 

o alicerce e a base de todo o sistema educacional com suas 

infimeras e complexas implicações e conseqti~ncias na formação 

e desenvolvimento cultural, politico-social e humanistico de 

uma nação, bem como do aproveitamento do valioso potencial de 

mao de obra existente e de talentos disnoníveis. 

Não obstante as críticas judiciosas de AUSUBEL, (Apud CA

RIN e SUND, 1975, pp.49-52) . relacionadas à efici~ncia dos cur 

riculos baseados em esquemas_ conceituàis, uma concordância se 
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evidencia de imediato, relativa ã necessidade de que no ensi

no de ci~ncias, não s6 se baseie nos conhecimentos estrutura

dos como produto, mas que se lhe d~ especia l ~nfase ao de sen

volvimento dos processos de investigação científica. 

A preocupaçao com o desenvolvimento do pensamento reflexl 

vo da criança através do ensino de ci~ncias se evidencia nos 

trabalhos de ANDERSON e outros (1970). 

A import~ncia de uma orientação metodol6gica apoiada no 

ensino de Ci~ncias como PROCESSO é, talvez, uma abordagem mais 

aconselhável, para a promoçao de um ensino integrado de Ci ~n

cias. 

Em especial, nas escolas de 19grau, o ensino de Ci~ncias 

deve se orientar no sentido d e iniciar o d esenvolvimento da 

atitude e do método científico. Neste particular, a ~nfase da 

da à Ci~ncia como processo, deverá ser de maior prioridade. 

Não se subestima o produto científico, isto é, o conjunto 

de fatos, princÍpios, teorias e leis acumulados e sistema tiza 

das ao longo da evolução hist6rica das Ci~ncias. 

Como a atitude científica e o método científico constitu® 

a maior contribuição da Ciência moderna, segundo RATTO (1 977, 

pp.ll-30), ressalta-se que a viv~ncia do método científico em 

caráter de uma iniciação no 19 grau, ê de fundamental irnoo r t~n 
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cia, tanto que a própria reforma do ensino preconiza que, ne~ 

te nivel, as crianças tenham oportunidades de realizar ativi

dades de investigação e de descoberta de fatos, generali za

çoes, principias e leis, partindo de observações e situações 

de ensino-aprendizagem significativas e adequadas. Tal orien

tação está mais de acordo com as necessidades psicolÓgicas dos 

educandos. 

A orientação metodolÓgica, para o ensino de ciências, de 

acordo com FROTA-PESSOA e outros (1975, pp.98 e seguintes) se 

baseia na necessidade de uma renovação do ensino, em que o mê 

todo cientifico possa ser vivenciado pelos alunos, de modo a 

ser uma fonte de estímulos positivos, despertando e incent i -

vando o interesse e curiosidade natura i s das crianças 

faixa de escolaridade. 

nesta 

Ao se referir à dificuldade em determinar a nature za exa

ta das capacidades que a criança necessita para alcançar os 

obj~ivos educacionais propostos, GAGNE (1976, p.211), anal i -

sando a dinâmica do ensino individualizado, afirma que "e ne

cessário insistir nas capacidades intelectuais e estratég ias 

para resolver problemas e não simplesmente nos "fatos" 

conhecidos". 

Ainda, na mesma página, GAGNE cita o programa de 

hoj e 

ensino 

de FÍsica elementar como o de "Science a Process Approach (AAA.S 
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Comission on Science Education, 1967), o qual defende com veemência 

a orientação didática, mediante a qual o ensino de Ciências, 

deve se apoiar mais nos m~todos e processos cientificos, do 

que propriamente nos conteúdos em si mesmos. Tal abordagem 

metodolÓgica que se estende tamb~m a outros programas de Físi 

ca e das Ciências Sociais ''insistem igualmente na consecuçao 

de objetivos de 'procedimento'" (GAGN:E, 1976, p.211). 

BRUNER (1972, p.36), afirma que "o mais importante no en

sino de conceitos básicos é ajudar a criança a passar progre~ 

sivamente do pensamento concreto à utilização de modos de pe~ 

sarnento conceptualmente mais adequados". 

Entretanto, a criança tamb~rn est~ sob a influ~ncia do 

meio e em especial do ambiente escolar e, conforme assinala 

BRUNER (1972, p.37), "o ensino de idéias cientificas, até me~ 

mo no nivel primário, não precisa seguir servilmente o curso 

natural do desenvolvimento cognitivo da criança". 

O citado autor defende a opinião de que é possível "diri-

gir o desenvolvimento intelectual, proporcionando oportunida-

des desafiantes, mas praticáveis, para a criança ir adiante em 

seu desenvolvimento" (p.37). 

Embora as idéias de BRUNER e de outros pesquisadores so

bre a aprendizagem pela descoberta sejam contestadas por AUSU 

BEL (1976, pp.S33-575), este -reconhece que as técnicas de 
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descoberta sao Úteis para adquirir atitudes desejáveis à in-

vestigação científica, sen~o admissível supor-se que possam 

contribuir para a melhoria da atitude e da auto-confiança do 

próprio educando, discordando entretanto, sejam os rn~todos da 

aprendizagem pela descoberta, os Únicos capazes de produzir 

tais resultados, (1976, p.562). 

A contribuição da teoria de PIAGET para o ensino nao 
... 

50 

de Ciências bem corno para o ensino de um modo geral, ~ de 

relevante importância sobre todos os aspectos, e, em especllil, 

por demonstrar a necessidade de que o ensino deve se apoiar 

em rn~todos ativos, por meio dos quais a própria criança ope-

ra cognitivarnente, manipulando os elementos apresentados em 

uma determinada situação de ensino-aprendizagem, participan-

do ativamente. 

"Os m~todos ativos nao levam, de forma alguma, a um indi-

vidualismo anárquico, mas principalmente quando se trata de 

uma combinação de trabalho individual e do trabalho por equi

pes, a uma educação de autodisciplina e dos esforços voluntá-

rios", (PIAGET, 1970, p.69). 

O mencionado autor, (1970, p.71), esclarece que "uma das 

causas do atraso dos m~todos ativos - e uma causa que é devi

da à formação psicolÓgica insuficiente da maioria dos educado 

res ~ ~ a confusão que se estabelece às vezes entre os proce~ 

sos ativos e os métodos intuitivos". 
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Prosseguindo em seu comentário, PIAGET (1970, p.72) ex-

plica que muitos pedagogos imaginam que "toda atividade do 

sujeito ou da criança se reduz a ações concretas, o que -e 

verdadeiro para os graus elementares, nao o sendo, entretan

to, para os níveis superiores, onde o aluno pode ser inteira 

mente "ativo", no sentido de uma redescoberta pessoal das 

verdades a conquistar, fazendo que essa atividade incida so-

bre a reflexão interior e abstrata". 

Conforme ensina PIAGET, (1970, p.72), o "conhecimentonão 

dá, de maneira alguma, uma cópia figurativa da realidade, a 

qual consiste sempre de processos operativos que chegam a 

transformar o real, quer em açoes quer em pensamentos, para 

perceber o mecanismo dessas transformações e ~ssimilar, ass~ 

os acontecimentos e os objetos a sistemas de operaçoes (ou 

estruturas de transformações)". 

Outra observação necessária nara esclarecimento do pro -

blerna é que "a experiência que incide sobre os objetos pode 

manifestar duas formas, sendo uma a lÓgico-matemática, que 

extrai os conhecimentos não apenas dos próprios objetos, mas 

também das ações corno tais que modificam esses objetos". Por 

outro lado, cabe relembrar ainda, que "a experiência física, 

por sua vez, onde o conhecimento é abstraído dos objetos,co~ 

siste em agir sobre estes para transforma-los, para dissocnr 

e fazer variar os fatores etc., e não para deles extrair, sim 

plesmente,uma cópia figurativa" (PIAGET, 1970, p.72). 
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A import~ncia da investigação no ensino de Ci~ncias e em 

especial no ensino de conceitos físicos na escola secundária 

é ressaltada por RENNER e NICKEL (1979, pp.llS-116), ao re

conhecer o valor da teoria de PIAGET, sobre o desenvolvimen

to das estruturas mentais e a necessidade de se organi zar e 

desenvolver programas de Ciências apoiado no ensino ativo e 

experimental. 

A análise dos resultados dasvârias pesquisas realizadas 

. no Centro Internacional de Epistemologia Genética levou PIA

GET a formular a hipótese de que "as supostas aptidões dife

renciadas dos "bons alunos" em Matemática ou FÍsica etc., em 

igual nível de intelig~ncia, consistem principalmente na 

sua capacidade de adaptação ao tipo de ensino que lhes é for 

necido" (1973, p.l7). 

Os resultados indicadores de fracasso escolar podem ser 

explicados pelo fato de que os alunos nem sempre são atendi

dos em suas necessidades de acordo com o ritmo pessoal de 

assimilação, send? submetidos a um processo de aceleração,que 

lhes dificulta a transição de uma fase operatória lÓgica, qu~ 

litativa, para outra em que se lhe exige a quantificação nu

mérica para compre~nder tal ou qual fen5meno ou situação de 

ensino, segundo assinala PIAGET (1973, p.l7). 
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O citado autor considera que "o desenvolvimento das no

çoes qualitativas de base que constituem ou deveriam consti -

tuir a infra-estrutura de todo o ensino científico element a r" 

poder~ determinar uma significativa reforma do ensino, com 

profundas conseqtiências para todo o sistema, favorecendo a 

multiplicação de vocações necessárias para atend erem às neces 

sidades de desenvolvimento da sociedade e, conseqUentemente, 

do próprio país. 

Para tanto, a intensificação do desenvolvimento de métodos 

ativos e sua aplicação nas escolas se faz mais do que necessá

ria. O apoio e valorização da iniciativa da pesquisa espontâ -

nea da criança e do adolescente devem merecer especial atenç ão 

da parte de educadores e especialistas, com o objetivo de ori

entá-los para que a verdade científica seja redescoberta ou 

reconstituída e nao passivamente recebida através de uma t rans 

missão de informações. 

A importância da açao do professor nao fica relegada a um 

segundo plano neste tipo de abordagem. Pelo contrário, se re -

veste de especial significação, porquanto, sua atenção deverá 

ser a de um orientador, planejando e estimulando os alunos em 

suas ações de busca e experimentação, além das necessidades de 

avaliação sistemática do ensino e, 

dizagem propriamente dita. 

conseqtientemente, da anren 
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Certamente que o ensino, apoiado e sistematicamente con

duzido através da aplicação de métodos ativos, torna-se mui

to mais complexo e sua execução exige a adequada preparação 

técnico-científica e profissional do professor, capacitand~ 

para bem desempenhar suas complexas tarefas de educador, e 

não a de um mero agente de informações acadêmicas. 

Não se poe dúvida de que há necessidades de se reajusta

rem o ensino de 19, 29 e · 39 Graus às exigências da sociedade 

moderna e muito especialmente no Brasil. 

Neste particular, como já foi mencionado anteriormente, 

impõe-se a realização de uma avaliação permanente com o obj~ 

tivo de se revisar os métodos de ensino, bem como a organiz~ 

ção curricular, mediante a proposição de problemas tais coo~ 

"o papel do ensino do pré-escolar, o do significado real dos 

métodos ativos, o da utilização dos conhecimentos psicológi

cos adquiridos relativos ao desenvolvimento da criança e do 

adolescente e o caráter interdisciplinar necessário das ini

ciações", em todos os níveis educacionais, conforme nÔ-lo in 

dica PIAGET (1973, p.l6). 

Tais indagações contribuem de modo significativo para u

ma revisão do ensino em geral, podendo muito especialmente 

ser aplicado em relação a necessidade de se promover e faci

litar um ensino integrado de Ciências. 
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O emprego de métodos ativos e a aplicação do princípiode 

interdisciplinaridade são requisitos essenciais para a orga~ 

zação de um plano de ensino integrado de ciências. Foram apr~ 

sentados vários tipos de abordagem capazes de favorecer o efr 

sino integrado de ciências, conforme QUADRO N9 1 , p.78. 

Dentre os tipos de abordagem sugeridos, o ensino integra-

do por PROCESSO, parece, salvo melhor juízo, o mais adequado, 

em razao de se apoiar em operaç6es cognitivas ~ instrument~s 

que mais se coadunam com a investigação científica e com o 

próprio conceito de integração. 

O consenso geral sobre o ensino integrado de Ciências res 

salta os seguintes aspectos: 

" ... a unidade. t)undame.ntal do pe.n.õame.nto 
eientlt)ieo ~vitando-.óe de.ótaeah phematuha -
mente a diveh.õidade exi.õtente entne. o-6 dit)e. 
nente-6 eampo-6 eientit)ieo-6" (UNESCO, 7976,p-;-
9 ) • 

" vivêneia do mê.todo da-6 e-<..eneia-6 e o 
de.óe.nvolvime.nto de. uma atitude. eie.ntZt)iea e 
de. uma eohne.ta apne.eiação da Ciêneia eomo 
atividade. humana e de .6ua.6 implieaçÕe-6 eeo
nômiea-6, polZtiea-6 e .6oeiai.6 ••. "(UNESCO, 
7976, p.9). 

Como se vê, as implicaç6es metodológicas relativas a uma 

tal abordagem incidem no processo científico, envolvendo con-

seqtientemente as múltiplas e complexas operações cognitivas 

inerentes à natureza do pensamento reflexivo. 
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5.2 - Identificação dos elem entos sem~rtticos implici t os en

volvendo o conceito de Energia 

Preliminarmente, é necessário que se faça uma referência 

aos resultados constantes das respostas dos alunos no que co~ 

cerne à identificação dos elementos semânticos explÍcitos e 

implítitos,bem como ·ã seqUência do fen6meno. 

A identificação dos elementos semânticos explÍcitos, com 

ponentes das questões apresent adas no instrumento de pesqu i-

sa, esteve acima de 90% em todas as séries. Isto sugere, que 

aproximadamente a quase totalidade dos alunos da população 

considerada, não teve maiores dificuldades em identificá-los. 

O mesmo nao se constatou quanto a identificação dos ele-

mentos sem~~ticos implicitos. Os resultados obtidos, respe c-

tivamente nas 5a., 6a., 7a. e 8a.séries, não atingiram 50%, 

alcançando, entretanto, 65.6% na 7a.sêrie e 60.3% na 8a.sê -

rie. 

Igualmente, os resultados relativos à identificação da 

seqliência do fenBmeno são inferiores a 50% na 5a. e 6a.sêri~ 

atingindo 72% na 7a. e 64% na 8a. · série. 

vê-se, pois, que os alunos tiveram maior dificuldade na 

identificação,não só dos elementos sem~nticos implicitos co

mo também em identificar a seqtiência do fenômeno, represen -
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tado em cada questão do instrumento de pesquisa. 

Certamente a identificação dos elementos semânticos ex-

plÍcitos,por suas próprias características, - . sao mals fáceis 

de serem identificados em cada enunciado. 

Provavelmente tal nao ocorra com referência à identifi-

cação dos elementos semânticos implÍcitos, porque neste cas~ 

o aluno deverá ter maior grau de conhecimento e a habilidade 

necessária para abstrai r e fazer inferências correspondentes 

aos componentes de cada questão. O· mesmo deve ocorrer com re 

ferência à identificação da seqUência do fenômeno represent~ 

do graficamente. 

Dos totais parciais da Tabela N<? 16 -Identificação dos ele

mentos semânticos implÍcitos pelos alunos das Sa., 6a., 7a. e 8a.séries

itens I e II, p.l24, os resultados obtidos parecem indicar a 

possibilidade de haver correlaç~o entre a identificação de 

maior número de àementos semântivos implÍcitos e o grau de 

escolaridade. 

Entretanto, no item 3, o ·resultado obtido envolvendo o 

conceito de energia, parece contrariar o que foi afirmado aci 

ma, porque houve uma inversão, isto é, os maiores valores ob-

tidos foram decrescendo a partir da Sa. até a 8a~série, onde 

se verificou o menor valor percentual. 
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Apesar deste resultado, ê admissível supor-se que os al~ 

nos das 5a., 6a., 7a. e 8a. séries da população cons i derada, 

em virtude da reforma do ensino, poderiam ter tido maior 

oportunidade de estudarem direta ou indiretamente o conceito 

de energia do que os alunos da 8a.série. 

Assim sendo, estaria explicada a inversão dos resultados 

obtidos, relativos à identificação do elemento semântico im

plícito, correspondente ao conceito de energiá. 

E oportuno que se faça uma revisão, retomando-se os oro

blemas propostos à página 7 , deste estudo. 

5.2.1 - Qual a relação prov~vel entre os aluno s· que identifi 

cam o conceito de ene rg ia (CÓdi gos 01, 02,03,04,05, 

12,13,14,16,17 e 19), referente aos el ementos semân

ticos implÍcitos e o estabelecimento de relacões. 

Com referência ao probl~ma cima, foi determinado o grau 

de identificação de elementos semânticos implÍcitos, abran

gendo especificamente o conceito de energia versus número to 

tal de relações estabelecidas, constante da Tabela N917,p.l25. 

O resultado obtido 5.13 para o teste Z, relativo ao coe

ficiente de correlação Eta, deve ser considerado estatistica 

mente significativo; em nível inferior a 0.05. 
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Assim sendo, pode-se admitir que existe uma correlação~ 

sitiva entre o grau de identificação dos elementos sem~ntims 

implícitos, compreendendo o conceito de energia e o -numero 

total de relações estabelecidas nelos alunos das 5a., 6a. ,7a. 

e 8a. s~ries, cons~derando-se o nGmero total dos alunos da 

população estudada. Conseqlientemente, a hipótese estatística 

nula, que negaria a possibilidade da correlação acima referi-

da, pode ser rejeitada. 

5.2.2 - Qual a relação nrov~vel entre os alunos q~e identifi

cam o conceito de energia (Códigos 01,02,03,04,05, 

12,13,14,16,17 e 19) e a seqti~ncia do fen~meno? 

O resultado 3.13, Tabela N918 , p. 126, relativos ao valor 

de Z, pode ser considerado estatisticamente significativo em 

nível inferior a 0.05. 

Como tal, ~possível admitir-se uma correlação positiva en 

tre a identificação do conceito de energia e a seqU~ncia do 

fen~meno. 

5.2.3 - Qual a relação orov~vel entre os alunos que identifi

cam o conceito de energia (Códigos 01,02,03,04,05,12, 

13,14,16,17 e 19) e que organiza a informação e 

descrevem o fen~meno versus nGmero total de relações 

estabelecidas. 
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De acordo com a Tabela N919, p.l27, os valores respecti-

vos de Eta, 0.49 e de Z, 5.32, indicam uma correlação positl 

va estatisticamente significativa, entre a habilidade de 

descrever o fenômeno e organizar a informação versus 
~ 

numero 

total de relações estabelecidas por todos os alunos das 5a., 

6a., 7a. e 8a. séries da população considerada na presente 

pesquisa. 

5.2.4 - Qual a relação provável entre os alurtos que identi

ficam o conceito de energia (C6digos 01, 02, 03,04, 

05,12,13,14,16,17 e 19) e que organizam a informa -

ção, descrevem e explicam o fenômeno versus -num ero 

total de relações estabelecidas? 

Os valores obtidos para Eta O.S9 e de Z 5.31, constantes 

da Tabela N920, p.l28, mostram que a correlação entre identi 

ficar o conceito de energia, organizar a informação, descre

ver e explicar o fenômeno versus número total de relações es 

tabelecidas pelos alunos das 5a., 6a., 7a. e 8a.series, e 

estatisticamente significativa em nível inferior a 0.05. 

Por conseguinte, estes resultados associados aos demais, 

poderão contribuir para que se formule algumas hip6teses de 

trabalho para futuras pesquisas com base na relação entre a 

identificação de elementos semânticos implÍcitos, incluindo 

o conceito de energia e outros conceitos científicos, median 
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te uma hierarquização estrutural de complexidade e o estabe

lecimento de N relações, igualmente hierarquizadas em função 

de seu grau de maior ou menor complexidade e amplitude. 

5.2.5 - Qual a relaçâo prov~vel entre os alunos que identi

ficam o conceito de energia (Códigos 01,02,03,04,05, 

12,13,14,16,17 e 19) e os conceitos obtidos em Mate 

m~tica, Ci~ncias, Comunicação e Expressão e Estudos 

Sociais, versus número total de relações estabeleci 

das? 

O problema acima proposto tem por fim verificar as possí

veis relações entre notas ou conceitos obtidos em diferentes 

disciplinas e o estabelecimento de relações. 

Os valores obtidos para Z em Matem~tica 5.08, em Ci~ncias 

5.60, em Comunicação e Expressão 4.69 e em Estudos Sociais, 

4.82, por serem todos suneriores a 1.96, podem ser considera

dos estatisticamente significativos, em nível inferior a 0.05. 

Estes resultados parecem indicar a exist~ncia de uma rela 

çao causal entre os conceitos ou notas obtidos nas discipli -

nas ácima citadas e o estabelecimento de N relações. 

E de se supor que os alunos que obtiveram c~nceitos mais 

elevados nas referidas disciplinas e, em especial em Matem~ti 
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ca e Ciências, sejam capazes de estabelecer o maior número de 

relações possíveis, em uma determinada situação problema de 

ensino-aprendizagem e que, em conseqUência, possam ser tamb~m 

mais capazes para encontrarem soluções alternativas para :Si

tuações novas, com mais prontidão e autonomia cognitiva. 

Certamente que, na presente pesquisa, este resultado nao 

poderá ser apreciado isoladamente, mas sim associado aos de

mais resultados obtidos, de modo a possibilitarem a elabora

ção de algumas conclusões relativas,não só a aprendizagem do 

conceito de energia e o estabelec~mento de N relações, ~- .mas 

tamb~m chegar-se a outras possíveis implicações educacionais 

e metodolÓgicas para o ensino de Ciências no 1 9 Grau em esne -

cial. 

5.2.6 - Qual a relação provável entre os alunos que identifi

cam o conceito de energia (Códigos 01,02,03,04,05,12, 

13,14,16,17 e 19) e a · nível de pensamento operatório 

em que se encontram versus número total de relações 

estabelecidas? 

Neste problema está se sugerindo que deve existir uma 

relação entre o nível de pensamento operatório e o estabeleci 

menta de N relações em uma determinada situação de ensino-apren 

dizagem. 
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O valor obtido para Z, 4.17, Tabela N9 22, n.l30, ê con-

siderado, estatisticamente significativo, em nível inferior 

a 0.05. Isto leva a supor que o estabelecimento de N rela~es 

pelos alunos, em uma dada situação de ensino-aprendizagem,p~ 

de ter uma relação causal com o nível de pensamento operató-

rio . . 

5.2.7 - Qual a relação prov~vel entre os alunos que identi

ficam o conceito de energia (CÓdigos 0~02,03,04,05, 

12,13,14,16,17 e 19) e a idade dos alunos das 5a., 

6a.,7a. e 8a.sêries. 

De acordo com os resultados obtidos, em que o valor de 

Eta foi 0.27 e o de Z 3.52, Tabela N9 23, P·l31, verifica-se 

que o resultado pode ser· considerado estatisticamente sig-

nificativo em nível inferior a 0.05. 

Portanto, ê de se admitir que a idade do aluno possa in-

fluir na identificação de elementos semânticos implÍcitos, ~ 

brangendo especificamente o conceito de energia, por ser um 

provável indicador de que, auanto mais idade, maior a habili - -

dade cognitiva para abstrair e identificar elementos implícl 

tos, envolvidos em um determinado contexto de estudo ou de 

ensino-aprendizagem. 
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5.2.8 - Qual a relação nrovável entre os alunos que identi

ficam o conceito de energia (C6digos 01,02,03,04,05, 

12,13,14,16,17 e 19) e o sexo dos alunos das Sa., 

6a., 7a : ~ e 8a. séries? 

Na Ta b e 1 a N 9 2 4 , p . 13 2, c o n s ta ta- s e que os v a 1 o r e s de E ta 

0.01 e o de Z 0.13 não são estatisticamente significativos. 

Isto indica a inexistência de uma nossível relação causal en

tre o sexo e o grau de identificação de elementos sem~nticos 

implÍcitos, envolvendo o conceito de energia. 

Com este resultado, constata-se que o sexo dos alunos nao 

iriflui na identificação de elementos sem~nticos implÍcitos. 



CONCLUSOES FINAIS 

A análise dos dados da presente pesquisa sugere as se-

guintes conclusões: 

1. De um modo geral a palavra energia nao é desconhecida 

a a a a ~ pelos alunos da 5- ., 6- ., 7- . e 8-. series da popula-

ção estudada. Aproximadamente 60% julga conhecer e 

saber explicar o seu significado. 

Considerando, entretanto, tratar-se de alunos de 

uma escola de nivel s6cio-econ6mico médio superior, 

talvez, o resultado obtido devesse ser maior. 

2. A maioria, 61,2%, da população em estudo, aprendeu o 

conceito de energia na escola, cabendo destacar, tam

bém, a contribuição da famÍlia e dos recursos e meios 

de comunicação escrita ou falada, como igualmente im-

portante. 
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Salvo melhor juizo, a contribuição da escola re-

lativa ao estudo do conceito de energia deveria ser 

. mais significativa. 

3. Apenas 16,9% dos cento e setenta e oito (178) alunos 

aprenderam o conceito de energia por iniciativa pró-

pria. 

Este dado deve servir para se questionar sobre a 

influ~ncia da escola no desenvolvimento da auto-ini-

ciativa. 

4. Os resultados constantes da Tabela n9 6, p.l08 uare-

cem confirmar o pressuposto de que a influência dos 

pais possa diminuir à medida que os filhos crescem e 

progridem em escolaridade, sentindo-se mais indepen-

dentes. 

S. Os alunos de menos idade e nas s!. ; e 6!. s~ries, res 

6. 

pectivamente, parecem apresentar maior interesse pe

la televisão, rádio, revistas e jornais, do que os 

d 7a 8a - . a -. e -. ser1es. 

a a a a As respostas dos alunos das 5-., 6-., 7-. e 8-. se-

ries da população estudada, relativas ao significado 

do conceito de energia, indicam que os mesmos, de 
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um modo geral, possuem idéias, faltando-lhes, porém, 

maiores conhecimentos específicos; capazes de aux1 -

liá-los na elaboração de uma resposta mais cientifi- · 

camente exata. 

Na Tabela N9 11, p.ll4, 4,2% relacionaram a ener 

gia com "algo que produz movimento" e menos de 3%, ver 

Ta b e 1 a N 9 12 , p. r1s , "como fonte geradora de trabalho e 

movimento". Portanto, apenas 7, 2% apresentaram um ní

vel melhor de conhecimento do conceito de energia. 

A maioria, 38,6%, identifica energia com força, 

sem nenhuma outra conotação; 12,4%, identificam com 

força, estabelecendo diferentes conotações; 9,6% re 

lacionam energia com "coisa"; 10,8% . identificam com 

luz e eletricidade; 11,4% relacionaram a diferentes 

acepções de maior ou menor amplitude; 2,9% declara -

ram não saber explicar e 1,8% não responderam. 

7. O conceito de energia é de natureza muito complexa 

que exige elevado nível de abstração e tratamento ma 

temático, acima da compreensao geral dos alunos de 

19 Grau. 

A definição de energia corno "capacidade de realizar 

trabalho" não deve ser ensinada corno urna definição con 
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clusiva, porque, entre os próprios esrecialistas em 

FÍsica, é passível de controvérsia. 

Entretartto, nem por isso, deve ser relegado a 

um plano secundário, principalmente nas escolas de 

19Grau, especialmente na atualidade, em que se vive 

o grande desafio da crise energética. Dever-se-á de-

senvolver um programa especial com ênfase no concei

to de energia e suas m~ltiplas aplicaç6es, conside -

rando-se que todos são consumidores de energia e que 

a população de um modo geral deve ter, no mínimo, o 

19 Grau de escolaridade. 

a a a a - · d 8. Os alunos das 5-., 6-., 7~. e 8-, ser1es, a popula -

ção pesquisada, demonstraram maiores dificuldades na 

identificação dos elementos semânticos implÍcitos, 

incluindo, entre outros, o conceito de energia, do 

que em relação à identificação dos elementos -semânti 

cos explÍcitos. 

Tal resultado sugere que a identificação de ele-

mentos implÍcitos exige maior grau de conhecimento e 

de abstração do que a identificação dos elementos se 

mânticos explÍcitos, em uma determinada situação ou 

contexto. 

~~ ) - ). . _) " .. ; 
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9. Comparando-se os resultados relativos à identificação 

da seqUência do fenômeno com os dados obtidos referen 

· tes à identificação dos elementos semânticos irnplÍci-

tos, incluindo,entre outros,o conceito de energia, em 

cada s~rie, pode-se admitir a possibilidade de uma 

correlação entre a identificação de elementos semânti 

cos implÍcitos e a identificação da seqtiência do fenô 

rneno, envolvendo maior nível de conhecimento e de abs 

tração. 

' 10. Os itens 1 e 2, da Tabela N9 15, p.122, a · primeira 

vista, podem sugerir a possibilidade de uma correia -

çao entre a identificação de maior número de elernen 

tos semânticos implícitos e o grau de escolaridade. 

Isto é, à medida em que os alunos progridem em~cola-

. ridade, poderão ser capazes de identificar o ma1or 

-numero possível de elementos semânticos implÍcitos, 

envolvidos em uma determinada situação ou contexto. 

11 • . O grau de identificação de elementos semânticos im-

plícitos abrangendo, além de outros, o conceito de 

energia , versus número total de relações estabeleci -

das, bem como o grau de identificação de elementos se 

mânticos implÍcitos, compreendendo, especificamente, 

o conceito de energia versus número total de relações 

estabelecidas, indicam a existência de urna correlação 

estatisticamente significativa, em nível inferior a 0,05. 



- 177 -

12. A existência de urna correlação positiva entre o grau 

de identificação do conceito de energia e a seqtiên-

cia do fen6meno estabelecida pelos alunos, poderá 

contribuir para a elaboração de possíveis estudos s~ 

bre habilidades cognitivas em que a identificação 

da seqtiência de fenômeno possa ser relevante 

o estabelecimento de relaç6es explicativas. 

para 

13. Existe uma correlação positiva nao só entre descre-

ver o fen6meno e organizar a informação e o estabe-

lecimento de relaç6es, bem como descrever e expli -

car o fenômeno e organizar a informação e o -numero 

total de relaç6es possíveis estabelecidas em uma 

determinada situação ou contexto. 

14. Os resultados obtidos relativos aos conceitos de 

Matem~tica, Ci~ncias, Comunicação e Expressão e Es

tudos Sociais e o número total de relações estabele 

"d 1 1 d sa 6a 7a 8-a. c1 as pe os a unos as -., -., -. e - . ser1es 

sugerem a possibilidade de uma relação causal entre 

conceitos obtidos em diferentes disciplinas e o es-

tabelecimento de N relações possíveis em uma dada 

situação de ensino-aprendizagem. 

15. O resultado da Tabela N9 24, p.l32, Z= 4.17, indica 

uma correlação positiva entre o nível de pensamento 
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operatório e a habilidade cognitiva de estabelecer 

relações. 

E provável que se possa admitir a existência de 

uma relação causal entre o nivel de pensamento ope

ratório e a habilidade cognitiva de estabelecer N 

relações. Talvez, isto possa sugerir que alunos de 

nível de pensamento operatório mais elevado, seja 

mais capaz de estabelecer o maio~ n~mero de rel~Ões 

possiveis. 

16. E possivel que haja uma correlação positiva entre a 

idade dos alunos e a habilidade de identificar ele

mentos sem~nticos impl!citos, incluindo especifica

mente o conceito da energia. 

Talvez se possa admitir que, alunos de mais ida 

de e de mesmo grau de escolaridade, de um modo ge

ral, sejam mais capazes de identificar os elementos 

impl!citos, inseridos em uma idêntica e determinada 

situação-problemática. 

17. Constatou-se que, certamente, nao deve haver rel~ão 

causal entre o sexo dos alunos e a habilidade cog

nitiva para a identificação de elementos sem~nticos 

implicitos, incluindo o conceito de energia e, tal

vez, qualquer outro conceito. 
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18. Verificou-se haver uma correlação positiva entre o 

grau de identificação do conceito de energia e a 

habilidade cognitiva de organizar a informação e 

descrever o fenômeno. 

Provavelmente, este resultado possa sugerir que 

alunos com maior habilidade cognitiva para organi

zar a informação e descrever o fenômeno sejam ma1s 

capazes de identificar os elementos sem~nticos im

plícitos envolvidos em um determinado contexto si 

tuacional. 

19. Conforme foi constatado, parece haver uma correla -

ção positiva entre o grau de identificação de ele -

mentos sem~nticos implÍcitos, envolvendo especific~ 

mente o conceito de energia e a identificação da 

seqli~ncia dos fenômenos representados, em cada uma 

das questões propostas. 

Parece razoável admitir-se que, as operaçoes coR 

nitivas de identificação de elementos implÍcitos e~ 

volvidos em um determinado fenômeno, mantenham estr~i 

ta relação com as correspondentes operaçoes cogniti

vas referentes ~ identificação da seqU~ncia de um da 

do f enômeno ou das etapas ou processos envolvidos n~ 

ma determinada observaç ão ou .experimento. 
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20. Embora o valor de Z= 2.23, Tabela N9 28, p.l35 ,pos

sa ser estatisticamente significativo, uma restri

çao se impõe neste caso, porque o número total de 

alunos é relativamente pequeno para que se aceite 

este resultado, a nível de generalização mais ampla. 

21. Parece nao haver relação causal entre o grau de 

identificação de elementos semânticos implícitos,e~ 

volvendo especificamente o conceito de ene rgia e o 

nível de pensamento operatório. 

Entretanto, constatou-se que existe uma correi~ 

çao positiva entre o nível de pensamento operatório 

e a habilidade cognitiva de estabelecer relações 

(Item N9 15, P·ll7 ). 

22. Constatou-se haver uma correlação positiva entre o 

grau de identificação de elementos semânticos impli 

citas compreendendo especificamente o conceito de 

energia e os conceitos obtidos em Ciências, Comuni

caçao e Expressão e Estudos Sociais. 

·o mesmo nao ocorreu ao grau de identificação do 

conceito de energia e os conceitos obtidos em Mate

mática, cujo valor de Z= 1.75 nao pode ser conside 

rado estatisticamente significativo. 



IMPLICAÇOES E SUGESTOES 

O conceito de energia por ser um conceito unificador, OQ 

jeto de estudo e de investigação da FÍsica, está igualmente 

relacionado, direta ou indiretamente, aos demais camnos de 

estudo das Ciências Naturais, bem como a todas as ativida des 

humanas. 

O consenso científico contemporâneo reconhece que a ENER-

GIA ê um conceito básico e que a Lei da Conservaç ão da Ener

gia constitui um dos n~cleos de estudo de muitas disciplinas 

científicas, com suas conseqUentes a~licações, merecendo, na 

atualidade, especial atenção e interesse sob diferentes ang~ 

los de apreciação. 

Em livros textos de Ciências, de 19 e 29 graus, o concei 

to de energia é freqUentemente apresentado como "CAPACIDADE DE 

REALIZA.R. TRABALHO". Entretanto, tal definição ê nossível de con 

trovêrsia. Parece ser aconselhável uma reformulação na apre

sentação do conceito de energ ia em livros didáticos, de modo 
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a evitar que alunos de 19 e 29 Graus possam adquirir uma no-

ção cientificamente erronea ou incompleta. 

Projetos especiais de ensino, tendo como foco nrinciual -- -

de abordagem o conceito de energia e o processo de investig~ 

ção científica, estão em fase de execução experimental em 

Israel, de acordo com o programa de ensino de ciências elabo 

rado pelo Centro Israelense de Ensino de Ciências, conforme 

SHAD~~ e outros (1978, pp.328-343). Na França, a Comissão de 

Renovação de Ensino da FÍsica promoveu estudos experimentais 

sobre o conceito de energia para a~unos de 15 anos, segundo 

AGABRA (1978, pp.353-357) e na Itália, estudos experimentais 

sobre a noção de energia para alunos de 10 a 14 anos, confor 

me BALSAMO (1978, pp.346-351). 

O conceitos de ENERGIA e SUAS IMI?LICA(:OES ECOLC5GICAS E SOCIAIS p~ 

derão ser, em caráter experimental, o . foco de um projeto de 

ensino integrado de Ciências, especialmente nara a Escola de 

1 9 Grau, tendo-se em vista a realidade e as necessidades bra-

sileiras. 

Tal projeto teria por objetivos contribuir para o desenvol 

vimento de uma atitude de maior conscientização e valorização 

ético-social da ENERGETICA ECOLC5GICA., além de desenvolver habilida 

des cognitivas e instrumentais, inerentes ao processo de inves 

tigação científica. 
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Reconhecendo-se que o homem, biolÓgica e culturalmente 

falando, é um consumidor de energia, e que o ensino ao nível 

de 19 grau, atende à totalida de da população brasileira, jul 

ga-se v~lida e mais adequada tal proposição, nesta fai xa de 

escolaridade. 

O referido projeto experimental envolveria o estudo e a 

investigação de problemas energéticos do Brasil, em suas di

mensoes nacional e regional, relacionando-os ao contexto mun 

dial. 

Os alunos seriam orientados no sentido de coo perarem cons 

cientemente, para saber utili zar e economizar a energia, me

diante urna série de atividades educativas especialmente pla

nejadas para tal fim, envolvendo a escola, a família e os 

próprios recursos da comunidade. 

Problemas sobre consumo e recursos energéticos seriam 

propostos, cujas alternativas de solução implicariam estudos 

e investigação realizados pelos próprios alunos, sob a orien 

tação do professor. 

O projeto deveria resultar de uma efetiva e harmônica pa_!:. 

ticipação interdisciplinar de professores de FÍsica, Quírnic~ 

Biologia, Matem~tica, Estudos Sociais e Comunicação e Expre~ 

sao, assessorado?por especialista em educação. 
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No presente estudo, conforme já foi salientado (p.80), a 

UNESCO tem valorizado os esforços de educadores e especiali~ 

tas em Ciências (Física, Biologia, Química e Matemática), a

través de encontros, seminários e congressos internacionais, 

com o objetivo de serem realizados estudos e pesquisas sobre 

a temática relativa ao ensino integrado de Ciências. Várias 

abordagens foram apresentadas conforme consta do Quadro N92, 

p.81, contendo características próprias, vantagens e limita 

çoes. 

Salvo melhor juízo, a abordagem mais aconselh~vel para 

um ensino integrado de Ciências deveria se apoiar na integr~ 

çao por processo, por ser mais compatível com o próprio con

ceito de integração e com as características de desenvolvi -

mento do pensamento operatório da criança e sua interaçãocom 

o meio ambiente. 

Conforme já foi comentado no presente estudo, p. 66 , a 

integração é um processo dinâmico, endógeno, envolvendo múl

tiplas operações cognitivas, forçada por imposições ou situa 

ções artificiais. 

Não se pode pretender a organização de um ensino integr~ 

do de Ciências, sem obedecer ao princípio da interdisciplin~ 

riedade, procurando-se minimizar ou anular, tanto quanto po~ 

sível, as dificuldades existentes em sua aplicação prática, 

na vida diária da escola. 



- 185 -

Ao analisar as principais tendências na pesquisa inter-

disciplinar, PIAGET, (1973, pp.9-18), ressalta que o princf 

pio da interdisciplinaridade adquire maior importância e 

significaç~o. ConseqUentemente, impõe-se o mesmo ~ conside-

raç~o dos respons~veis pelo planej amento e organizaç~o de 

currículos que se propõem realizar um ensino integrado. 

~ compreensível, pois, que se valorize o princípio da 

. -interdisciplinaridade como um requisito para a promoçao do 

ensino integrado na Área de Ciências. 

Vários empreendimentos neste sentido for am realizados,de 

modo a se buscar as alternativas mais consentâneas com as 

necessidades e peculiaridades da escola brasileira, cabendo 

destacar: 

1 - Projeto de Integraç~o do Ensino de Ciências e Matem~ 

tica no Currículo de 19 Grau, MEC/PREMEN/UFRGS/DEF, 

sob a coordenaç~o de FAGUNDES, (1976). 

2 - Projeto sobre "Ciência Integrada", MEC/PREHEN/CECISP, 

sob a coordenaç~o geral de KRASILCHIK, (1974). 

3 - Projeto de Ensino de Ciências - 1 9 Grau, MEC/PREMEN/ 

CECIRS, sob a coordenação geral de MO NTE, (1977). 
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MGltip1os sao os desafios aue exigem dos educadores, ge~ 

nera1istas e especialistas, a máxima disponibilidade criado-

ra de implmentaç~o, na busca de soluçõ e s alternativas p ara 

os complexos problemas do ensino, conforme reflexões de MAR 

QUES, ( 19 7 S) • 

HIP6TESES DE ENSINO-APR.El\1DI ZAGE~1 NA ÁREA DE Cií:.NCIAS 

1 - Para a identificação de elementos semânticos implí-

citas, em uma determinada situação de ensino-anren-

dizagem, ê necessário maior grau de conhecimento e 

de abstração do que para identificar elementos se-

mânticos, relaciona dos ao mesmo cont exto ou situa-

ção-problema. 

2 - Alunos de maior nível de escolaridade apr e sentam 

maior habilidade cognitiva para identificar os ele

mentos semânticos implícitos e a seqliência de fenô-

menos, constantes de um mesmo contexto, envolvendo 

conhecimentos específicos. 

3 - Alunos que identificam o maior nGmero de elementos 

semânticos implÍcitos, referentes a mesma avaliação 

de conhecimentos específicos, sao mais caoazes de 

estabelecer o maior número de relaçõ e s possíveis,em 

um determinado contexto. 
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4 - Em idêntica situação de avaliação de conhecimentos 

específicos, os alunos que estabelecem o maior núm~ 

ro de relações possiveis, apresent am mais habilida-
, 

de cognitiva para descrever e explicar fenômenos,em 

comparaçao com os alunos que apenas descrevem os 

mesmos eventos observados. 

5 - Em idêntica situação de escolaridade, os alunos que 

estabelecem o maior número de relações 4' • 

pOSSlVelS 

evidenciam maior habilidade cognitiva para descre -

ver e explicar fenômenos do que os alunos que esta-

belecem relações, mas que somente descrevem os mes-

mos eventos observados. 

6 - Em igualdade de condições, os alunos, q~e identifi-

cam o maior nGmero de elementos sem~nticos implici-

tos, são os que mais descrevem e explicam os fenÔm! 

nos apresentados em uma idêntica avaliação de conhe 

cimentos especificas. 

7 - Em idênticas condições, os alunos, que identificam 

o maior número de elementos semânticos implícitos, 

sao os que estabelecem maior número de relações po~ 

siveis, na mesma situação de avaliação de conheci -

mentes específicos. 
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8 - Em idênticas condições de escolaridade, os alunos, 

que identificam o maior nGmero de elementos sem~nti

cos implícitos, estabelecem o maior nfimero de rela -

çoes possíveis, descrevem e explicam os fenômenos 

observados, na mesma situação de avaliação de conhe

cimentos específicos, sao os que apresentam concei -

tos mais elevados. 

9 - Em igualdade de condições, alunos, que identificam 

elementos semânticos implÍcitos e estabelecem o 

maior nfimero de relações possíveis, em uma idêntica 

avaliação de conhecimentos específicos, apresentam~} 

vel de pensamento operat6rio mais elevado. 

10 - Em condições idênticas de ensino-aprendizagem e de 

avaliação de conhecimentos especificas, alunos com 

mais idade apresentam melhor desempenho cognitivo, ~ 

videnciado pelo grau de identificação de elementos 

semânticos implícitos e o estabelécimento de maior 

nGmero de relações possiveis, envolvidos em uma de

terminada situação de ensino. 

11 - Nas mesmas condições de ensino~aprendizagem e de ava 

liaç~o de conhecimentos específicos, o sexo nao in

flui no maior ou menor desempenho cognitivo dos alu

nos. 
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A habilidade cognitiva para identificar maior .,A 

num e-

ro de elementos sem~nticos imDlicitos e o estabele-

cimento de maior nGmero de relações possiveis, em 

uma id~ntica situação de ensino-aprendizagem e de 

avaliação de conhecimentos especificas, ~ função do 

grau de escolaridade e do nível de pensamento oper~ 

t6rio dos alunos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem. 

13 - O ensino integrado de Ci~ncias, baseado no py.ocesso 

de investigação científi~a e nos m~todos ativos de 

ensino-aprendizagem, ~ mais compativel com a nature 

za intrínseca do conceito de integração do que ou-

tras abordagens de ensino-aprendizagem. 

14 - O ensino integrado de Ci~ncias, baseado no processo 

de investigação científica e nos métodos ativos de 

ensino-aprendizagem, oferece melhores condições pa-

ra o desenvolvimento da iniciativa e criatividade 

dos alunos. 

15 - O ensino integrado de Ci~ncias, baseado no processo 

de investigação científica e nos métodos ativos de 

ensino-aprendizagem, ê mais aconselh~vel para me-

lhor atender ãs necessidades psicogenêticas dos a

lunos do que às ahordagens metodol6gicas centradas no5 conteu 

dos específicos propriamente dito. 
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NTVEL III 

Organiza a informação 

Discrimina com exatidão os elementos semânticos ex 

plícitos e implÍcitos, componentes da figura ou 

questão proposta 

Estabelece, com clareza, as relações entre os seus 

componentes 

Discrimina, com exatidão, as relações determinan -

tes de causa e efeito 

Destaca o essencial e relevante na questão propos

ta 

Descreve e exnlica o fenBmeno com clareza e exati

dão. 
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ANEXO 1 -----

INSTRUMENTO DE AVALIACÃO : VOCABULÁRIO e 
, QUESTOES. 



. ·nAOOS DE IDENTIFICAÇÃO 

IDADE: . .. 

· a 
- 1-. PARTE -

SEXO: _MA_s_. --D~. 
FEM. D 

I - Leia com atenção cada vocábulo e n1arque com um X, conforme indica

ção, na coluna ao lado. (Não deixe de marcar tanto na coluna "CONHE 

CE" como na coluna "ONDE APRENDEU") • 

N<? 

1. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

VOCÁBULO 

Célula ••••• 
Força •••••• 
Átomo ••••• 
Réptil ••••• 
Velocidade. 
Gineceu •••• 
Molécula ••. 
Fotos síntese 
Solução .••. 
Trabalho ••• 
Energia ..•• 
Histura •••• 
l'-1ovimento •• 
Microscópio 
Aceleração. 
Digestão ••• 
Gravidade •• 
Anfíbio •••• 
On_da ••••••. 
Combustão •• 
Reprodução. 
Ecologia •••• 
Lento •.•••• 
Invertebralo 
Vertebrado. 
Capacidade. 

CONHECE?B-1 CASO AFI~\1ATIVO,RESPONDER: 
l.APENAS 2. SABERIA 3.POSSUI I - ;j 

DEIA ARES 
o ... (/) 

OUVIU EXPLICA.R 
PEITO, MAS 

1./)o,...-l 
.,..., Q) 

C1j ro > 
FALAR? SEU SIG- NÃO SABERIA r-i P.,<U 

o fi) 

EXPLICÁ-LO u fi)~ 
NIFICADO? fi) 00 

OU DEFINI-LO? ~ s~ 
C1j Q(!) z Uh 

SIM NÃO SIM NAO SIM NÃO " r-i N 

f l l l ~ t 1 Cl _T · ·-. ,\ ~ .- f O ~ l A L IDE I 

ONDE APRENDEU?. 

I oi 
h fi) H 
o Q) ~ ...... +J 

~ C1j 
... t.8 :> o fi) .,..., 

•.-i cU +J 
> 'lj +J U)lro 

' Cí:l fi) cD .,..., ., 
E-< 0::: •ri U) ~ u m >,..., +J · rl...-l 

C1j 
~ 

Q)C1j a ç: ~ z 0:::~ i--1 p I . . . . . 
I"") o::j- t.n \O ......... 
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~ : ~. PARTE-

OBSER\~ as figuras abaixo de n9s: 1, 2, 3, 4, SA e SB - e as 

DESCREVA, explicando o que elas representam: 

I 
I I 

\ I I : 
\ I I I 
\ I I 1 

\ \ I I 
\ \ I I 
,, I I 

FIGURA N9 1 

FIGURA N9 2 
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.FIGURA N9 3 

FIGURA N9 4 
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. FIGURA N9 5-A 

FIGURA N9 5-B 
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QUESTÃO N9 6 - O que a palavra ~~\GIA significa para você ? 



" ANEXO 2 -----

QUADRO N9 1 - · .INDICADORES PARA A 

- ·cLASSIFICAÇÃO DE N!VEIS 



' ANEXO 3 ------

QUADRO N<? 2 - QUADRO DE REFERENCIA - INDICADORES 



' ANEXO 4 

'TESTE ·pARA VERIFICAÇÃO 00 N!VEL DE 'PENSAHENTO 

' HIPO~TICO-DEDUTIVO 



TESTE BASFAro NA OBRA: 

BERGLING, Kurt. Test in Development of 
Hipotetic-Deductive Thinking in Child 
ren. Suecla, Institute for the Study 
-~International Problems in Education. 
University of Stockolm, 1974. 

NO]\ffi DO ALUNO: ...•....•••...•.••..•.••••....•.•...••........ 

IDADE: ...........• CLASSE: .......... ESCOLA: •.............. 

- Leia com atenção cada questão. 

Assinala com x a alternativa que lhe parecer mais correta. 

1. João colocou algumas sementes num prato forrado de algo-

dão Úmido. Jane colocou - o mesmo tipo de semente num couo 

cheio de água, ao lado do prato de João. 

Passados dois dias, as sementes de João brotaram, mas is 

to não aconteceu com as sementes de Jane. 

Qual das explicações abaixo ê a mais provável? 

A) As sementes de Jane foram conservadas secas por muito 

tempo. 

B) Jane nao proporcionou ar suficiente para suas semen -

tes. 

C) Jane colocou o copo num lugar suficientemente quente. 

D) Jane deveria ter usado um tipo diferente de sementes. 

E) Jane não usou algodão Úmido. 
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2. A coelhinha de estimação de João foi atropelada e ficou 

manca. Alguns meses depois do acidente, ela teve uma 

ninhada. 

Qual das afirmações abaixo descreve melhor como os coe-

lhinhos nasceram? 

A) Todos os coelhinhos nasceram mancos porque a mae e-

ra mancae 

B) Muitos deles eram mancos, mas nem todos, porque o 

pai deles não era manco. 

C) Muitos dos coelhinhos nao nasceram mancos porque o 

pai não era manco. 

D) Nenhum coelhinho nasceu manco porque a mae ficou 

assim após um acidente. 

E) SÓ um coelhinho nasceu manco porque a mae era manca. 

3. Maria e Jane compraram, cada uma, o mesmo tipo de bola 

de borracha. Maria disse: 

- Minha bola pula mais que a tua. 

Jane respondeu: 

- Eu quero ver voce provar isto! 

O que Maria poderia fazer? 

A) Deixar as duas bolas cairem da mesma altura e verifi

car qual delas pula mais alto. 

B) Jogar as duas bolas contra uma parede e verificar qual 

delas pula mais longe da parede. 

C) Deixar cair as duas bolas de alturas diferentes e veri 

ficar qual delas pula mais alto. 

D) Atirar as duas bolas no chão e ver a altura 9ue 

pulam. 

E) Apalpar as bolas com a mao e ver qual é a mais dura. 

elas 
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4. Algumas sementes germinam melhor na sombra, outras na luz 

e outras germinam tanto na sombra como na luz. Se voce 

quisesse verificar a que grupo pertence um certo tipo de 

sementes, voce ooderia semear algumas num mata-borrão Úmi 

do e: 

A) colocá-las num lugar quente, na sombra 

B) colocar algumas sementes na sombra e outras na luz 

C) colocá-las num local quente com luz 

D) semear algumas em mata-borrão Úmido e colocá-las na 

luz 

E) semear algumas em mata-borrão Úmido e coloc~-las na 

sombra. 

... 
5. Felipe queria verificar se o som se propaga através da a-

gua. Para descobrir isto, por meio de um .experimento, O · 

que ele deve fa zer? 

A) Bater duas pedras, uma contra a outra, num jato de 
... 
a-

gua. 

B) Bater duas pedras acima da água de um lago e escutar o 

som. 

C) Colocar seu ouvido próximo da água do lago e bater as 

duas pedras acima da água. 

D) Colocar a cabeça dentro da água do lago e bater as duas 

pedras também dentro d'água. 
... 

E) Deixar cair uma pedra dentro da agua para ouvir seu estalo. 
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6. José queria verifiçar qual dos três tipos de solo - argi-

la, areia ou terra preta - seria melhor para o crescimen-

to do feijão. Ele pegou três potes, colocou um tipo dife

rente de solo em cada um e plantou o mesmo n~mero de se -

mentes de feijão em cada um (como mostra o desenho abaixo). 

Ele os colocou lado a lado na janela e pôs em cada pote a 

mesma quantidade de água. 

argila areia terra preta 

Por que o experimento de José nao é um bom experimento p~ 

ra seus propósitos? 

· A) As plantas de um pote receberam mais luz do sol que 

plantas dos outros potes. 

B) A quantidade de solo em cada pote nao era a mesma. 

C) Um pote podia ter sido colocado na sombra. 

D) José poderia ter colocado diferentes quantidades de 

agua. 

E) Poderia estar muito quente na janela. 
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7. Beatriz queria andar de gangorra com seu irmão Jorge. Que 

figura mostra o melhor meio para Beatriz, que pesa 40 Kg, 

andar de gangorra com Jorge, que pesa 20 Kg? 

[i] fTI 0 _E] 

L N 

Fl [jJ [!] 0 
N o 

A) Figura L 

B) Figura M 

C) Figura N 

D) Figura o 

E) Nenhuma delas. 
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