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1 

Mensagem ao professor 
 

Caro colega, 
 

Este caderno narra parte da experiência vivenciada por uma professora de 

Física do ensino médio ao planejar e aplicar sequências de ensino que exploraram 

possibilidades do uso de vídeos e videoaulas como recurso didático. Ao longo da 

aplicação das sequências, os estudantes demonstraram envolvimento e engajamento 

com temas trabalhados nas aulas de Física. Para refletir acerca dessa postura dos 

estudantes utilizamos referenciais que discutem o perfil da juventude e sua demanda 

por aparatos tecnológicos. Além disso, buscamos suporte nos estudos sobre ação 

mediada para compreendermos como ocorreram as interações entre a professora e 

os recursos mediacionais e as interações entre a professora e os estudantes. Nossas 

principais escolhas teórico-metodológicas e análises decorreram da adesão ao ponto 

de vista desses estudos. 

Para compreender as possibilidades do uso de vídeos e videoaulas, 

reconstruímos o contexto em que se desenvolveu cada aula e analisamos o processo 

dialógico de interação entre os sujeitos envolvidos na pesquisa. Para isso, recorremos 

às anotações feitas no caderno de campo pela professora, que desempenhou o papel 

de sujeita da pesquisa e pesquisadora, às produções dos estudantes, às respostas dos 

estudantes a questionários disponibilizados por meios virtuais e às enunciações dos 

sujeitos da pesquisa, que foram registras por meio de gravações em áudio. Apoiadas 

em nossas análises, acreditamos que a inserção das mídias audiovisuais como vídeos 

e videoaulas nos planejamentos didáticos merece ser incentivada pelo fato de 

colaborarem para um desejável comportamento mais engajado e autônomo dos 

estudantes. Uma parte da nossa experiência e das nossas análises está narrada neste 

caderno. O texto completo pode ser encontrado em: NUNES, M. M. Possibilidades do 

uso de vídeos e videoaulas no ensino de Física. Dissertação (Mestrado). Promestre 

– Mestrado Profissional Educação e Docência, Faculdade de Educação, Universidade 

Federal de Minas Gerais, 2017.  

 

Esperamos que este texto possa ser útil a você em alguma medida. 

  

Magda e Eliane 
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2 

Introdução 
 

 

A professora Magda Soares1, na aula inaugural especial (2º semestre/2015) 

para os programas de pós-graduação da Faculdade de Educação, fez uma citação do 

livro Memorial do convento, onde se lê “Tudo no mundo está dando resposta, o que 

demora é o tempo das perguntas”. Escolhemos o tema vídeos e videoaulas a partir de 

respostas encontradas nos últimos anos da nossa trajetória docente. Temos 

percebido uma crescente busca pelos vídeos e videoaulas disponíveis na internet por 

parte dos estudantes. Espontaneamente ou orientados por algum professor, a 

autoinstrução por meio desses recursos mediacionais vem crescendo 

perceptivelmente entre os estudantes. Numa rápida conversa de corredor, pode ser 

listada uma série de ocorrências entre eles.  

Então, frente a essa resposta, nos fizemos a seguinte pergunta: os vídeos e as 

videoaulas poderiam compor nossos planejamentos, funcionando como agentes 

fomentadores de motivação e engajamento dos estudantes nas aulas de Física? Na 

verdade, a utilização de vídeos nas salas de aula não representa novidade. É uma 

prática recorrente em inúmeros planejamentos desde a popularização e inserção nas 

escolas dos videocassetes. Talvez, mais noticiosa seja a ampliação da utilização desses 

vídeos didáticos para além da sala de aula. Assuntos anteriormente discutidos 

estritamente no interior das escolas, hoje podem ser acessados facilmente a partir de 

um telefone celular conectado à rede mundial de computadores.  

Mesmo diante da falta de ineditismo, achamos por bem lançar um novo olhar 

sobre esta prática. Pensamos que analisando um número significativo de vídeos e 

videoaulas, explicitando nossos critérios de escolha e utilização, poderíamos avaliar 

com mais acuidade a contribuição desses recursos nas dinâmicas da sala de aula. 

Resolvemos, para isso, elaborar cinco sequências de ensino em que os vídeos e as 

videoaulas estão presentes em diferentes momentos do planejamento didático, a fim 

de que pudéssemos construir nossos dados e analisar como estes recursos 

mediacionais podem auxiliar o professor na difícil tarefa de manter o estudante 

motivado e interessado pelo conteúdo a ser trabalhado.  

 

                                                        
1 Professora emérita da Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale). 
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2.1 Objetivos   

 
Achamos por bem dividir esta seção em dois momentos: os objetivos do estudo 

dos vídeos e videoaulas e os objetivos da construção deste caderno.  

 

Objetivos da elaboração de planejamentos didáticos de Física 

contendo vídeos e videoaulas 

 
Diante do que queríamos pesquisar, o objetivo principal de nosso estudo 

tornou-se bastante claro: investigar se os vídeos e as videoaulas podem contribuir 

para a motivação e o engajamento do estudante nas aulas de Física. Com base nisso, 

mais especificamente, procuraremos: 

 Lançar luz sobre a participação de vídeos e videoaulas no cotidiano de 

estudo dos estudantes como prática recorrente; 

 Elaborar planejamentos didáticos que contemplem a utilização desses 

recursos mediacionais;  

 Coletar dados para a análise das potencialidades e limitações do uso 

desses recursos mediacionais nos planejamentos didáticos; 

 Divulgar nossos achados acerca da contribuição dos vídeos e videoaulas 

para a motivação e o engajamento do estudante no estudo da Física. 

 

 

Objetivos da construção deste caderno  

 
Concordamos com o professor Jorge Larrosa (1998)2 ao dizer que “quando 

contamos nossas histórias e experiências para os outros, de forma escrita ou oral, elas 

deixam de ser somente nossas e passam a fazer parte da vida do outro”. Acreditamos 

que a diversidade de olhares advindas do compartilhamento tem o poder de 

converter uma ideia, uma experiência pessoal, em conhecimento construído. 

                                                        
2 Professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona 
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2.2 Fundamentação teórico-metodológica  
 
 Uma breve síntese das ideias dos referenciais teórico-metodológicos que 

nortearam nossas escolhas3.  

 Elaboramos nossos planejamentos para serem desenvolvidos em uma escola 

pública federal onde leciono. Entretanto, pelas características das atividades e o perfil 

dos estudantes que foi considerado no ato da elaboração dos planejamentos, 

acreditamos que eles possam ser desenvolvidos em outras salas de aula das redes 

pública ou privada. As características dos adolescentes que consideramos se 

encaixam no perfil que Prensky (2001) chama de “nativos digitais”. São aqueles que 

nasceram e cresceram com as tecnologias presentes regularmente em suas vidas. Eles 

são a geração multitarefas (jogam, assistem vídeos, interagem nas redes sociais, entre 

outros, simultaneamente). Tantos estímulos fazem com que pensem de forma mais 

acelerada e sua atenção seja desviada com mais rapidez. São adolescentes que estão 

cercados por computadores e celulares - entre inúmeros outros artefatos digitais - 

durante todo o seu dia e que trouxeram essa demanda para a sala de aula.  Para 

Moran (2013), a forma de aprender é afetada pelo mundo digital, mas alerta também 

que 

 

Não são os recursos que definem a aprendizagem, são as pessoas, o 
projeto pedagógico, as interações, a gestão. Mas não há dúvida de que 
o mundo digital afeta todos os setores, as formas de produzir, de 
vender, de comunicar-se e de aprender. (MORAN, 2013) 

 

  Frente a isso, os professores tem diante de si o desafio de, como “imigrantes 

digitais”, serem capazes de elaborar estratégias em seus planejamentos que sejam 

coerentes com o modo de pensar mais ativo, mais plural e mais conectado dessa nova 

geração.  Uma estratégia, que embora não seja inédita, tampouco a mais moderna, é a 

utilização de vídeos e videoaulas como recursos de mediação nos planejamentos. De 

acordo com Wertsch (1998), a ação mediada é moldada pela relação do sujeito com os 

recursos mediacionais. O sujeito é o agente ativo e os recursos representam o meio 

mediacional disponível naquele determinado momento histórico e naquele local. 

Contudo, fazer essa distinção tem função apenas para compreensão da ideia 

defendida por Wertsch (1998) de que somente em conjunto os agentes e os recursos 

mediacionais podem causar impacto. Pereira e Ostermann (2012) que também se 

embasaram em Wertsch defendem que 

                                                        
3 No final deste caderno você encontra a lista completa de todos os referenciais que utilizamos para 
planejamento e desenvolvimento do nosso trabalho. 
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Mesmo que seja possível, e até mesmo útil, fazer uma distinção 
analítica entre os agentes e os meios mediacionais que eles 
empregam, a relação existente entre eles resulta tão fundamental que 
é mais adequado falar de “indivíduos-atuando-com-ferramentas-
culturais” do que simplesmente falar de indivíduos. (PEREIRA e 
OSTERMANN, 2012) 
 

 Nesse sentido, no estudo da mediação e da ação mediada não podemos focar 

somente nos recursos mediacionais envolvidos. Em vez disso, podemos caracterizar a 

ação mediada como uma unidade de análise que envolve o sujeito atuando com 

recursos mediacionais. Neste caso, não há como separar o agente do recurso 

mediador, uma vez que na análise destas ações os dois estão sempre juntos. Wertsch 

(1998) chama essa relação de “irremediável tensão entre o agente e o objeto 

mediador”. Ainda que sejamos capazes de dizer o efeito obtido a partir da utilização 

de vídeos e videoaulas apenas após as interações que serão estabelecidas com eles, 

planejar é fundamental. É no planejamento que estabelecemos nossos objetivos e 

elencamos as estratégias para obtenção dos resultados desejados. De fato, interessa-

nos o que Berk (2009) lista como 20 resultados potenciais que poderiam ser obtidos 

a partir da apresentação de vídeos em sala de aula. São eles: 

 

1. Prender a atenção dos alunos; 
2. Focar a concentração dos alunos; 
3. Gerar interesse na aula; 
4. Criar uma sensação de antecipação; 
5. Energizar ou relaxar os alunos para exercícios de aprendizagem; 
6. Atrair a imaginação dos alunos; 
7. Melhorar as atitudes em relação ao conteúdo e à aprendizagem; 
8. Construir uma conexão com outros alunos e o professor; 
9. Aumentar a memória do conteúdo; 
10. Aumentar a compreensão; 
11. Fomentar a criatividade; 
12. Estimular o fluxo de ideias; 
13. Fomentar uma aprendizagem mais profunda; 
14. Proporcionar uma oportunidade para a liberdade de expressão; 
15. Servir de veículo de colaboração; 
16. Inspirar e motivar os alunos; 
17. Fazer o aprendizado divertido; 
18. Definir humor ou tom apropriado; 
19. Diminuir a ansiedade e a tensão em tópicos mais difíceis; 
20. Criar imagens visuais memoráveis. (BERK, 2009) 

 

 Levando em consideração essa lista, elaboramos as sequências de ensino 

ancoradas na discussão feita Aguiar Jr. (2005), sobre planejamento didático: 

 

Uma sequência de ensino é um conjunto organizado e coerente de 
atividades abrangendo certo número de aulas, com conteúdos 
relacionados entre si. Nossa unidade para o planejamento do ensino 
não será, portanto, a atividade de ensino considerada isoladamente, 
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mas sim como cada atividade participa de um processo de construção 
de sentidos numa dada sequência de ensino. Essa distinção é 
importante, pois uma mesma atividade pode cumprir papéis 
distintos dependendo de sua posição na sucessão temporal de 
eventos numa dada sequência. (AGUIAR JR., 2005) 

  

 Embora o objetivo aqui posto nos direcione para o trabalho com recursos 

mediacionais específicos, buscando resultados como aqueles propostos por Berk, o 

professor não deve desviar o olhar daquele que, para nós, seria o objetivo primeiro e 

mais importante do seu trabalho: o aprendizado do aluno. Carvalho apud Souza 

(2015) faz uma bela descrição deste trabalho. 

 

O ensino somente se realiza e merece este nome se for eficaz, se fizer 
o aluno de fato aprender. O trabalho do professor, portanto, deve 
direcionar-se totalmente para a aprendizagem dos alunos. Não existe 
um trabalho de ensino se os alunos não aprendem. É necessário que 
o professor tenha consciência de que sua ação durante o ensino é 
responsável pela ação dos alunos no processo de aprendizagem. O 
ensino deve potencializar a aprendizagem. Ensino e Aprendizagem 
precisam ser entendidos como uma unidade, os dois lados de uma 
mesma moeda, duas faces de uma mesma aula. (SOUZA, 2015) 

 

 Com isso, acreditamos ser importante que o olhar do professor esteja 

constantemente voltado para uma reflexão acerca da própria prática. Ponte (2002) 

sinaliza que “a base natural para essa atuação [do professor] tanto na sala de aula 

como na escola, é a atividade investigativa, no sentido de atividade inquiridora, 

questionadora e fundamentada.” E, com isso a conclusão de que todo professor é 

também um investigador. Não é possível a atividade docente sem a correspondente 

dose de reflexão sobre o seu fazer. E essa reflexão se dá, primordialmente, a partir da 

problematização e investigação de questões emergentes da própria prática 

profissional. A ponderação do professor reflexivo sobre a sua própria prática é 

essencial para o processo de compreender, intervir e transformar, tão fundamental no 

melhor modo de fazer a educação.  

 Todo empenho em conhecer o perfil estudante, o esmero do planejamento e do 

olhar atento sobre a própria prática, além do cuidado com as escolhas dos vídeos e 

das videoaulas objetivam o envolvimento do estudante no conteúdo para que ele 

possa, de fato, aprender. Aprender exige este envolvimento emocional. Engle e 

Conant (2002) propõem uma maneira interessante de avaliar a participação e 

envolvimento dos estudantes. Ancorados em uma série de outros autores, eles 

explicam em seu texto o que chamam de Engajamento Disciplinar Produtivo (EDP) e 

descrevem cada parte deste termo:  

 Engajamento – evidências de engajamento são observadas quando 

respondidas questões do tipo: Como os estudantes estão participando? Qual a 

proporção dos estudantes está participando? Como as contribuições dos estudantes 

dialogam/respondem com as de outros estudantes? Eles finalizam dizendo que 
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podemos inferir que os estudantes estejam engajados quando: (a) mais deles fazem 

contribuições significativas, (b) as contribuições dos estudantes estão inter-

relacionadas, (c) poucos estudantes estão envolvidos em tarefas não relacionadas ao 

tópico, (d) pelo olhar e pela posição do corpo pode-se perceber que eles estão atentos 

uns aos outros, (e) os estudantes mostram um envolvimento passional e (f) 

espontaneamente eles ficam engajados no tópico e continuam engajados por mais 

tempo; 

 Engajamento Disciplinar – todas as características descritas acima podem 

indicar envolvimento, mas não necessariamente indicam que este seja disciplinar. De 

fato, aqui as regras precisam ser estabelecidas de acordo com o que espera cada 

professor da relação do estudante com o conteúdo e a postura em sala, pois o que 

serve de regra para um, não necessariamente serve para outro;  

 Engajamento Disciplinar Produtivo - Finalmente, o engajamento dos 

estudantes é produtivo na medida em que eles fazem progresso intelectual, ou, em 

linguagem mais coloquial, "chegam a algum lugar". O que constitui a produtividade 

vai depender da disciplina. No nosso caso, em que avaliaremos as interações para 

além daquelas vivenciadas entre os atores (estudantes e professora), mas também 

acrescentaremos as interações com os vídeos e as videoaulas, também aqui, a 

avaliação do avanço da produtividade vai depender do objetivo para o qual a inserção 

do recurso mediacional foi planejada. 

 Para o desenvolvimento do nosso trabalho e avaliação do engajamento, 

engajamento disciplinar ou engajamento disciplinar produtivo do estudante usamos 

uma ferramenta desenvolvida por Souza (2015), chamada de Indicadores de EDP e 

reproduzida a seguir. 

 

Engajamento 

E1 – Discussão sobre o tema. 

E2 – Há trabalho colaborativo. 

E3 – Presença de características emocionais. 

Engajamento Disciplinar 

ED1 – Discussão sobre ideias e hipóteses para a construção de um plano de trabalho. 

ED2 – Há trabalho colaborativo para a concretização de ações, proposições e/ou 

análise de ideias. 

ED3 – Presença de características emocionais relacionadas às ações para a resolução 

do problema. 

Engajamento Disciplinar Produtivo 

EDP1 – Discussão sobre sofisticação de ideias e construção de relações explicativas. 

EDP2 – Há trabalho colaborativo na construção da explicação e reconhecimento de 

limites nas suas aplicações. 

EDP3 – Presença de evidências do uso de ideias em outros contextos, ressaltando a 

apropriação do conhecimento. 



12 
PROMESTRE – FaE / UFMG 

 

  

 A ocorrência destes indicadores foi avaliada a partir da observação das 

interações ocorridas em sala de aula, tanto dos sujeitos entre si e com a professora, 

quanto com os recursos mediacionais utilizados.  

 Trabalhar um tema aparentemente simples como a inserção de recursos 

audiovisuais numa sala de aula, pode nos conduzir equivocadamente à conclusão de 

que estamos lidando com um trabalho operacional simplesmente. Contudo, 

analisando todas estas anotações ou como foi pensada cada uma das fases do 

planejamento ou ainda toda a busca por referenciais que ancorem as tomadas de 

decisão, está posta a complexidade do tema.  

 Concluindo essa síntese, ampliando o olhar e pensando a dimensão 

epistemológica da (melhor) educação que pretendemos, é interessante que possamos 

pensar que todo este trabalho está a serviço dos homens. Freire (2014b) nos ensina 

que a ciência deve estar a serviço da libertação dos homens. Neste sentido, se o 

compartilhamento da Ciência implicar no reforço de uma voz de opressão, a educação 

perderá seu sentido primeiro.  

 

(...) a formação técnico-científica não é antagônica à formação 
humanista dos homens, desde que ciência e tecnologia, na sociedade 
revolucionária, devem estar a serviço de sua libertação permanente, 
de sua humanização. (FREIRE, 2014b) 

 

 Todo este esforço não se presta apenas a inserir um recurso audiovisual numa 

aula. Estamos favorecendo a aprendizagem, aquela mesma que muda nosso olhar 

sobre o objeto e consequentemente, sobre o mundo. E, com isso, refazemos o mundo. 
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3 

Sequências de ensino 
 

Elaboramos cinco sequências de ensino em que vídeos e videoaulas estavam 

presentes como recursos mediadores. Descreveremos nesta seção as atividades de 

cada sequência de ensino, bem como disponibilizaremos os links para os vídeos e 

videoaulas que foram utilizados. Achamos por bem disponibilizar todas as atividades 

da sequência (e não apenas aquelas diretamente ligadas ao vídeo ou à videoaula) para 

que as propostas do nosso planejamento ficassem mais evidenciadas. Elas foram 

elaboradas de forma a serem desenvolvidas em aulas de 45 minutos de duração.  

Ao recorrermos à lista de Berk (2009), todos aqueles resultados sugeridos nos 

parecem sedutores para justificar nossas escolhas quanto ao uso do recurso 

mediacional vídeo e videoaula. Contudo, buscaremos enfatizar dois ou três desses 

resultados desejados em cada ocorrência durantes as sequências, a fim de elucidar 

um pouco mais as nossas escolhas. 

 

 

3.1. 1ª Sequência de ensino  
 

1ª Sequência de ensino: Introdução à Física e à Cinemática 
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 A 1ª Sequência de ensino foi elaborada para ser desenvolvida em três aulas, 

em que dois vídeos são apresentados na primeira aula e uma videoaula foi inserida 

como atividade de Para Casa. Nesta primeira aula, a ideia é apresentar a Física aos 

estudantes como uma ciência antiga e de enorme abrangência. Por meio dos vídeos, 

discutir situações que vão desde a Física Quântica até o tamanho observável do 

Universo. A videoaula escolhida mostra um professor carismático e divertido, 

apresentado os Conceitos Iniciais da Cinemática. Na segunda e na terceira aulas as 

atividades planejadas apresentam desdobramentos a partir da primeira.  

 Vídeo 1 – Fragmento de The Big Bang Theory: com este vídeo bem humorado, 

pretendemos diminuir a ansiedade própria do início do novo ano letivo e a tensão que 

o estudo da Física pode provocar em alguns estudantes (fruto de experiências 

passadas ou mesmo da representação social da disciplina, tomada como difícil e hostil 

por muitos). Além de esperar que o vídeo possa nos ajudar a prender a atenção do 

aluno.  

 Vídeo 2 – A Escala do Universo: ao elucidar o quão expressivo é o campo de 

ação da Física, esperamos criar uma sensação de antecipação de que o que está por 

vir é interessante e instigante. E acreditamos que isso pode inspirar e motivar os 

alunos.  

 Videoaula – Conceitos iniciais de Cinemática: ambicionamos com a escolha 

desta videoaula que ela pudesse servir de veículo de colaboração, ao apresentar 

conceitos ainda não discutidos em sala. E, com isso, ao trazerem para a sala um 

aprendizado construído individual e autonomamente, os estudantes pudessem ter 

sua concentração mantida ao buscarem reconhecer ali as suas próprias construções.  

 Além dos dois vídeos e da videoaula planejadas para esta sequência, mais um 

vídeo foi acrescentado à primeira aula, fruto da interação dos estudantes. As 

discussões e as dúvidas remeteram a um vídeo que costumeiramente é apresentado 

nas aulas de Astronomia e Gravitação Universal. Contudo, o diálogo com a turma foi 

inspirador para que ele pudesse ser apresentado naquele momento.  

 Vídeo extra – Comparação do tamanho das estrelas: pretendemos com esta 

apresentação a construção ou o fortalecimento de uma conexão com os estudantes. 

Levá-los a perceber que suas participações são importantes e que elas ajudam a 

construir a aula. Além de estimular a liberdade de expressão, uma vez que o debate 

nasceu a partir da comparação das dimensões do universo e da discussão que se 

seguiu sobre estarmos sozinhos ou não no universo.  

 Além dos objetivos específicos de cada vídeo ou videoaula, de forma mais 

geral, esperamos que, ao final desta sequência, o estudante possa: compreender a 

Física como parte de um vasto campo de conhecimento científico; (re)conhecê-la 

como ciência fundamental, que tem grande área de atuação; perceber o estudo do 

espaço e do tempo (e consequentemente da velocidade) como uma das características 

fundamentais para a compreensão das leis da natureza. 



15 
Possibilidades do Uso de Vídeos e Videoaulas no Ensino de Física 

 

 
 

 

Problematização 
inicial 

Desenvolvimento da 
narrativa 

Aplicação dos novos 
conhecimentos 

Reflexão sobre o que 
foi aprendido 

 
1ª Aula: Delimitação do tema. 
 
   Delimitar o espaço de atuação da Física 

Objetivos:  Apresentar os grandes ramos da Física 

   Localizar a Cinemática e seu campo de atuação 

 

 Desta aula espera-se que o estudante possa perceber a amplitude da atuação 

da Física e se sinta instigado e motivado a aprendê-la.  

 
   

Metodologia: Aula expositiva dialogada.  

 

 

    Quadro branco 

Recursos utilizados: Projetor de multimídia / caixas de som 

    Vídeos do Youtube. 

 

 

Roteiro da aula: 

 

a) Preleção inicial, incentivando os estudantes a colocarem suas concepções 

acerca da Física. Questioná-los acerca daquilo que acreditam ser a Física e seus 

objetos de discussão.  

b) Neste momento da aula, apresentamos nosso primeiro objeto de análise, um 

vídeo que é um fragmento do episódio Project Gorilla, da série de TV The Big 

Bang Theory4, apresentada no Brasil pelo canal pago Warner Channel, em que 

o protagonista Sheldon Cooper ensina Física à personagem Penny. Sheldon 

traça uma linha do tempo desde os gregos até os dias atuais, numa jornada de 

2600 anos, segundo palavras do personagem. O vídeo editado ficou com 

duração de 01 minuto e 15 segundos. O trecho é interessante por localizar 

temporalmente a Física, de forma lúdica e divertida. Como a série de TV 

apresenta bastante audiência entre os adolescentes, essa apresentação 

também pode fomentar o diálogo entre os universos - cotidiano e escolar - do 

estudante. 

                                                        
4 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=VeD0h_ZrfMY (acessado em 20/01/2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=VeD0h_ZrfMY
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c) Abertura para um breve momento de discussão sobre o trecho da série.  

d) Apresentação do segundo objeto de análise: o vídeo “A escala do Universo”5. 

Aqui a finalidade da exposição do vídeo é explicitar a amplitude da atuação da 

Física, que vai desde o muito pequeno (Quântica) até o muito grande 

(Cosmologia). O vídeo sugerido é oriundo da conversão das imagens do 

aplicativo “The Scale of the Universe”6 e tem duração de 04 minutos e 35 

segundos. A atividade, contudo, também poderá ser desenvolvida diretamente 

do aplicativo, que tem controle manual do cursor e, em virtude disso, pode ser 

destinado o tempo que se fizer necessário para o desenvolvimento da 

atividade. Optamos pelo modo em vídeo também por dialogar com o nosso 

trabalho. 

e) Discussão com toda a turma sobre as apresentações.  

f) A partir das observações dos estudantes, criar uma conexão e localizar a 

Cinemática dentro da Física. Algumas perguntas provocativas: 

 Você sabe se localizar no tempo? 

 Você sabe se localizar no espaço? 

 São necessários critérios para essas localizações? 

 É importante se estabelecer localizações temporais e/ou espaciais? Por 

quê? 

g) Encerramento com a definição do Para Casa:  

 Assistir à videoaula “Cinemática - Conceitos iniciais - ENEM, do 

canal Mundo Física”7. Inserção do terceiro objeto de análise do 

nosso trabalho. 

 Ler o livro texto Conexões com a Física – Volume 18 (páginas 31 

a 34)  

 

 

Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

 Para Casa 

 A videoaula proposta para esta fase do ensino conta com um professor 

apresentando os conceitos iniciais de Cinemática com bastante propriedade e muita 

irreverência. É um vídeo relativamente curto (12 minutos e 36 segundos) para a 

amplitude dos conceitos tratados. Com esta atividade, espera-se observar o traquejo 

dos estudantes com novas ideias (ou retomada de ideias que podem ter sido 

                                                        
5 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=TlLbVT_ku98 (acessado em 20/01/2017) 
 
6 Disponível em http://htwins.net/scale2/ (acessado em 20/01/2017). 
 
7  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=44aabQxqDFo (acessado em 20/01/2017). 
 
8 SANT’ANNA, B. et al. Conexões com a Física – 1ª Edição. São Paulo: Moderna, 2010. Este é o livro , do 
PNLD 2015, adotado pela escola.  

https://www.youtube.com/watch?v=TlLbVT_ku98
http://htwins.net/scale2/
https://www.youtube.com/watch?v=44aabQxqDFo
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desenvolvidas no 9º ano) a partir da videoaula, sem uma orientação mais específica 

ao estudante sobre como proceder além de apenas assistir.  

 O link para a videoaula deverá ser difundido pelos vários canais de 

comunicação disponíveis entre professores e estudantes: anotado no quadro, enviado 

para o aplicativo de mensagens Whatsapp, pela rede social Facebook e/ou através de 

email. Ainda, a própria videoaula poderá ser disponibilizada na plataforma Moodle. 

 Além de assistir à videoaula, sugerir a leitura do livro texto a fim de consolidar 

os conceitos que estão sendo apresentados. 

 

 

 

Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

2ª Aula: Discussão em grupos 

 

   Retomar os conceitos apresentados na videoaula 

Objetivos:  Discutir aplicações desses conceitos em situações pontuais 

   Compartilhar percepções sobre o que foi assistido 

 

 Esta aula tem por objetivo promover as discussões em grupo, a fim de que os 

estudantes possam compartilhar suas percepções sobre os conceitos apresentados 

pela videoaula e pelo livro. Em consequência, espera-se que sejam capazes de 

construir suas próprias definições para as grandezas apresentadas, além de aplicar 

essas definições em situações cotidianas.  

 

Metodologia: Discussão em grupos. 

 

Recurso utilizado: Roteiro orientado impresso. 

 

Roteiro de aula: 

 

a) Divisão espontânea dos grupos (com limitação da quantidade de integrantes, 

para favorecer a discussão). 

b) Discussão nos grupos sobre afirmativas propostas no roteiro que pode ser 

encontrado no final deste caderno (APÊNDICE A). 

 

 Os estudantes deverão ser instruídos a responder à pesquisa do final da 

atividade (sobre a realização do Para Casa), sem necessidade de identificação e certos 

de que não sofrerão nenhum tipo de punição caso a(s) resposta(s) seja(m) 

negativa(s). 
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Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

3ª Aula: Discussão com toda a turma 

 

    Retomar os conceitos apresentados na videoaula 

Objetivos:  Compartilhar percepções sobre o que foi discutido em grupo 

   Apresentar a voz da ciência sobre as questões discutidas 

 

 É desejável que esta aula apresente características de interatividade, dando 

voz aos estudantes para que possam expor os resultados de suas discussões. Contudo, 

o professor deverá atentar para que as conclusões sejam permeadas pela voz da 

ciência.  É possível que, em muitos momentos, as concepções espontâneas ou 

conhecimentos prévios entrem em conflito com os conceitos científicos. A 

intervenção do professor deverá acontecer no intuito de harmonizar essas diferenças 

e mostrar a pertinência de cada uma delas em momentos distintos.  

 

Metodologia: Aula expositiva dialogada.   

 

Recurso utilizado:  Projetor de multimídia e quadro. 

 

Roteiro de aula: 

 

a) Apresentação no projetor de multimídia de questão por questão daquelas 

discutidas em grupo na aula anterior.  

b) Discussão de cada questão, contextualizando e apresentando o ‘verdadeiro’ e o 

‘falso’ na visão da ciência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ~ Final da 1ª Sequência de ensino ~ 



19 
Possibilidades do Uso de Vídeos e Videoaulas no Ensino de Física 

 

 
 

 

3.2. 2ª Sequência de ensino  

 
 

2ª Sequência de ensino: Aceleração tangencial 

 

 

  Na 2ª Sequência de ensino, a videoaula é também utilizada para introduzir 

novas ideias e conceitos, contudo agora no âmbito da sala de aula. O recorte da 

videoaula (Aceleração tangencial) não é tão abrangente quanto foi na primeira. A 

Sequência foi planejada para ser desenvolvida em três aulas e a videoaula será 

apresentada na primeira delas. 

  Videoaula – Aceleração tangencial: ansiamos que esta videoaula possa 

melhorar as atitudes do estudante em relação ao conteúdo e à aprendizagem. Muito 

frequentemente o conceito de aceleração é confundido com o de velocidade, 

possivelmente em virtude do uso cotidiano dos termos. Acreditamos que a apresentação 

do tema num ambiente diferente (aula no laboratório de informática) e sob uma 

perspectiva diversa do padrão tradicional possa auxiliar na compreensão e definição das 

grandezas. E, com isso, favorecer o aumento da memória acerca deste conteúdo.  

  Ao final da sequência didática, esperamos que os estudantes sejam capazes de 

compreender a definição da grandeza física aceleração tangencial, além de reconhecê-la 

e utilizá-la em situações cotidianas e também naquelas de prova. 
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Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

1ª Aula: Retomada de conceitos prévios, apresentação do conteúdo e utilização do 

Socrative. 

 

   Apresentar a grandeza física aceleração tangencial; 

Objetivos:  Acionar conhecimentos prévios sobre velocidade; 

   Observar a aplicação da aceleração tangencial em situações  

   pontuais. 

 

 Espera-se que o estudante possa, ao final da aula, compreender a grandeza 

física aceleração, bem como diferenciá-la de velocidade e aplica-la nos mais diversos 

contextos.  

  

Metodologia: Preleção + Apresentação da videoaula + Utilização do software 

   livre Socrative9  

 

 

    Projetor de multimídia / caixas de som; 

Recursos utilizados: Computadores com acesso à internet no Laboratório de 

    Informática. 

 

 

Roteiro de aula: 

 

a) Estimular os estudantes a explicitar o que compreendem por velocidade e 

aceleração. Algumas perguntas provocativas podem ser feitas para introduzir 

as atividades:  

 Velocidade e aceleração: são as mesmas grandezas? Ou são diferentes? 

 O que diferencia velocidade e aceleração? 

 Alta velocidade significa automóvel acelerado? 

 Sempre que um automóvel apresenta aceleração a sua velocidade 

aumenta? 

                                                        
9 Disponível na rede mundial de computadores em http://www.socrative.com/ (acessado em 
10/02/2016). Também pode ser baixado para utilização em smartphones e tablets. 
 

http://www.socrative.com/
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b) Seguir para a apresentação da videoaula no projetor de multimídia do 

Laboratório de Informática. Esta videoaula sobre aceleração tangencial tem 7 

minutos e é uma das que compõem o canal Genius10, do Youtube. Nela, um 

professor apresenta a grandeza física aceleração tangencial numa aula 

expositiva com alguns exemplos explicados passo a passo a partir da própria 

tela do vídeo, fazendo com que o professor esteja sempre olhando para a 

câmera.  

c) Ao final da aula, iniciar a utilização individual dos computadores.  As várias 

questões propostas para serem respondidas utilizando-se o aplicativo 

Socrative podem ser encontradas no APÊNDICE B. Aproveitando a 

funcionalidade do Socrative, as perguntas de número 19 a 24 versam sobre a 

utilização de videoaulas pelos estudantes. 

d) Encerramento com a definição do Para Casa:  

 Leitura no livro texto Conexões com a Física – Volume 1 das 

páginas correspondentes ao conteúdo trabalhado.  

 

 

 

 

Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

2ª Aula: Aula expositiva interativa não dialógica 

 

   Retomar os conceitos apresentados na videoaula; 

Objetivos:  Discutir aplicações desses conceitos em situações pontuais; 

   Apresentar a voz da ciência sobre as questões abordadas no  

   Socrative. 

  

 Com base nos princípios científicos, o objetivo dessa aula é ‘corrigir’ possíveis 

equívocos nas respostas que serão dadas pelos estudantes às questões propostas no 

Socrative. Os estudantes serão incentivados a revelar suas ideias sobre as questões 

apresentadas na videoaula e nas atividades de aceleração tangencial. A professora 

deverá fazer intervenções, buscando direcionar as conclusões para aquelas próprias 

da Ciência. 

 

Metodologia: Aula expositiva dialogada. 

 

Recurso utilizado:  Quadro branco 

                                                        
10 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=MK_vnlQ_RJo, (acessado em 21/03/2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=MK_vnlQ_RJo
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Roteiro de aula:  

 

a) Estímulo à fala dos estudantes acerca de suas percepções sobre o conteúdo 

aceleração tangencial. 

b) Estruturação no quadro das ideias apresentadas na videoaula, intercaladas 

com ‘provocações’ que remetam às questões estudadas através do Socrative. 

c) Sistematizar o conteúdo com visões da Ciência sobre o que fora apresentado.  

d) Encerramento com a definição do Para Casa: 

 Indicação de questões do livro texto Conexões com a Física; 

 Entrega de lista avulsa de exercícios a serem resolvidos, como 

atividades de Para casa.  

 

 

 

  

Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

 3ª Aula: Resolução de exercícios 

 

Objetivo: Consolidar os conceitos discutidos na videoaula e em sala 

 

 A resolução de exercícios, bem como a estruturação de suas correções, objetiva 

consolidar os conceitos e observar a capacidade de extrapolação sobre o que foi 

discutido. 

 

Metodologia: Correção de exercícios no quadro. 

 

    Livro texto Conexões com a Física – Volume 1 

Recursos utilizados: Lista de exercícios avulsa 

    Quadro 

 

 

Roteiro de aula:  Discussão e resolução no quadro de questões selecionadas pelos 

estudantes dentre aquelas sugeridas ou outras que possam ser trazidas para a aula a 

partir de outras fontes.  

 

 

 

 

 ~ Final da 2ª Sequência de ensino ~ 
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3.3. 3ª Sequência de ensino  

 

 

3ª Sequência de ensino: Queda livre 

 
 

 A 3ª Sequência de ensino apresenta uma videoaula com a finalidade de 

consolidar as características qualitativas que já haviam sido discutidas ao longo da 

aula e apresentar exemplos simples quantitativos do movimento de Queda livre dos 

corpos. Ela está programada para ser apresentada na primeira aula de uma sequência 

composta por duas. 

 Videoaula – Galileu e a queda dos corpos: esperamos que a videoaula possa 

ajudar a aprofundar o conhecimento acerca da queda livre, não por apresentar 

aspectos complexos do movimento, mas por retomar a abordagem conceitual e 

também inserir exemplos quantitativos do conteúdo. Pensamos ainda que um 

professor jovem como o da videoaula, de fala acelerada e com vocabulário 

característico da juventude pode servir de motivação e inspiração para os estudantes.  

 No geral, esperamos que a sequência didática possa contribuir para a 

compreensão das características do movimento de queda livre, além de percebê-lo 

como um tipo de MUV. 
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Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

1ª Aula: Retomada de conceitos prévios e apresentação do movimento de Queda Livre 

 

   Compreender o movimento de queda livre  

Objetivos:  Reconhecer as condições para a queda livre  

   Reconhecer a queda livre como um MUV 

 

 Compreender as características do movimento de queda livre e percebê-lo 

como um tipo de MRUV.  

 

Metodologia: Preleção + Demonstração de experimentos + Apresentação da 

   videoaula + Discussão do conteúdo. 

 

 

    Projetor de multimídia / caixas de som 

Recursos utilizados: Folhas de papel 

    Caderno 

    Quadro branco   

Roteiro de aula: 

 

a) Retomar as características dos movimentos retilíneos uniformemente 

variados, inclusive as equações.  

b) Apresentar situações de movimento de queda Livre. 

c) Caracterizar o movimento de queda livre como um tipo de MUV. 

d) Realizar experimentos simples com utilização de folhas de caderno e o próprio 

caderno: 

1º) Ao abandonar a folha e o caderno paralelamente um ao outro, da 

mesma altura, perguntar: qual chegará primeiro ao solo? 

2º) Em seguida, abandonar caderno e folha juntos, com o caderno sobre 

a folha e repetir a pergunta anterior. (A maioria argumentará que o caderno 

empurra a folha). 

3º) Então, inverter a disposição e colocar a folha em cima do caderno. 

Ambos serão abandonados e, mais uma vez, questionar os estudantes sobre o 

tempo de queda.  

4º) Como exercício final, abandonar, da mesma altura, duas folhas 

iguais. Contudo, uma em perfeito estado e a outra amassada em forma de 
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bolinha. Pela última vez os estudantes serão questionados sobre os tempos de 

queda.  

e) Sistematizar a informação do tempo de queda nos experimentos. 

f) Reproduzir a videoaula “Galileu e a queda dos corpos”, de 4 minutos e 54 

segundos, disponível no Canal da Física11, do Youtube. Nela, um jovem 

professor apresenta as características do movimento de queda livre, fazendo 

uma exposição intercalada com exemplos e imagens.  
g) Fomentar uma discussão sobre o conteúdo da videoaula. 

h) Sistematização, no quadro, de todas as características discutidas com os 

experimentos e na videoaula. 
i) Encerrar com a definição do Para Casa:  

 Leitura do livro texto Conexões com a Física – Volume 1 

 Resolução de algumas questões propostas do mesmo livro. 

 

 

 

Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

2ª Aula: Resolução de exercícios em grupos 

 

Objetivo: Consolidar os conceitos discutidos na videoaula e em sala 

 

 A resolução de exercícios em grupos tem por objetivo fomentar a instrução por 

pares, além da consolidação do conteúdo.  

 

Metodologia: Resolução de exercícios em grupos com intervenção da  

   professora, quando solicitada pelos grupos. 

 

Recursos utilizados: Listas impressas de exercícios 

   

   

Roteiro de aula: 

 

a) Formação espontânea de grupos com o máximo de 4 integrantes. 

b) Resolução de exercícios.  

 

 

 

 ~ Final da 3ª Sequência de ensino ~ 

  

                                                        
11 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=tfOFoSYCNpg (acessado em 24/01/2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=tfOFoSYCNpg
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3.4. 4ª Sequência de ensino  
 

4ª Sequência: Momento de uma força 
 

 
  

 Nesta sequência de ensino composta por três aulas, dois vídeos que 

apresentam atividades experimentais são exibidas aos estudantes na primeira e na 

segunda aula.  

 Vídeo 1 – Momento de uma força – Parte I: uma das razões para escolha deste 

vídeo não se encontra listada por Berk (2009): ganho de tempo. O vídeo exibe a 

realização de um experimento simples, que não oferece risco de segurança, não é 

dispendioso e cujo material para sua reprodução encontra-se disponível no 

laboratório do colégio. Então, por que não executar o experimento em sala, em vez de 

passar o vídeo? Para que todos pudessem ver o experimento, ele precisaria ser 

executado várias vezes, o risco de que algo desse errado ou estragasse ou não 

funcionasse bem é real. Embora também existam riscos próprios da exibição do 

vídeo, acreditamos que a possibilidade de ganho de tempo sobressaía sobre este 

receio. Também, os próprios estudantes terão a oportunidade de manipular uma 

barra de momento na terceira aula desta sequência. E, como Berk, acreditamos que a 

memória visual pode ser estimulada ao assistir alguém executar o experimento.  

 Vídeo 2 – Momento de uma força – Parte II: esperamos que este vídeo possa 

auxiliar no aprofundamento da compreensão e memorização do conteúdo.  

 Ao final desta sequência, o desejo é de que haja compreensão da grandeza 

momento de força (torque), pois as alavancas apresentam vasta aplicação cotidiana, 

além estarem presentes frequentemente em provas e concursos. 
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Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

1ª Aula: Definição de momento de uma força 

 

Objetivo: Compreender a grandeza física momento de uma força e suas aplicações. 

 

 Compreensão da grandeza momento de força (torque). As alavancas 

apresentam vasta aplicação cotidiana, além de este ser um tema frequente em provas 

e concursos. 

 

Metodologia: Apresentação verbal, corporal e de imagens com situações 

envolvendo alavancas. Apresentação de vídeo. 

 

    Corpo 

Recursos utilizados: Caneta 

    Quadro 

    Projetor de multimídia / caixas de som 

   

Roteiro de aula: 

 

a) Professora pode solicitar a ajuda de algum estudante ou mostrar com seu 

próprio corpo movimentos: de cabeça, de braço, abertura e fechamento da 

boca e questionar os estudantes o que aqueles movimentos teriam em comum. 

b) Na mesma linha, utilizar a caneta de marcar o quadro branco como alavanca 

ou utilizar uma tesoura; desenhar no quadro um carrinho de mão; simular a 

utilização de um garfo e diversas outras situações que remetam ao uso das 

alavancas e continuar a provocação aos estudantes.  

c) Apresentar o vídeo Mec: Momento de uma força – Parte 112, do canal do 

Youtube Galera da Física, que contém um experimento de Física em que a 

partir da utilização de uma barra de momento é construída a definição da 

grandeza torque. Nele, um professor executa todo o experimento, intercalando 

com telas de informações, definição de momento de força e exercícios. Duração 

do vídeo: 08 minutos e 50 segundos. 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=nPuyjrXikC4&t=28s (acessado em 24/01/2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=nPuyjrXikC4&t=28s
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Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

2ª Aula: Sistematização da teoria e aplicação das ideias em novos contextos 

 

Objetivo: Sistematizar a teoria e verificar a compreensão dos estudantes a partir da 

extrapolação do conteúdo.  

 

 Esta aula contemplará duas fases de ensino simultaneamente. O encerramento 

do conteúdo acontecerá no laboratório e, por isso, a 3ª fase acontecerá por último já 

que não voltaremos a ele em sala, após a fase experimental. A sistematização da teoria 

no quadro é fundamental, pois no vídeo a definição da grandeza momento de uma 

força é apresentada rapidamente. Um momento maior de amadurecimento das ideias, 

das unidades de medida e aplicações é necessário.  

 

Metodologia: Aula expositiva dialogada + Apresentação de vídeo.  

 

 

Recursos utilizados: Quadro branco 

    Projetor de multimídia    

 

Roteiro de aula: 

 

a) Exposição com sistematização do conteúdo, com ênfase na definição e nas 

unidades de medida.  

b) Apresentar o vídeo Mec: Momento de uma força – Parte 2, no qual o professor 

apresenta a relação da distância (braço da força) com o momento de força, a 

partir do experimento com uma placa em que são adicionados pesos. Duração: 

03 minutos e 44 segundos. 

c) Exemplificar com questões de diferentes graus de dificuldades. 

d) Distribuir a Tirinha13 sobre alavancas para serem analisadas em duplas. 

(APÊNDICE C) e a Tirinha de Para Casa. (APÊNDICE D) 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Chamamos de Tirinha à parte de uma folha impressa contendo uma ou no máximo duas questões de 
um conteúdo que está sendo trabalhado. A ideia é que estas questões sirvam de exemplos ou 
extrapolações do conteúdo trabalhado.  
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Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

3ª Aula: Aula prática no laboratório de Física 

 

 A disposição do laboratório em bancadas favorece a distribuição dos grupos14. 

Um roteiro não foi desenvolvido especialmente para esta aula. Em vez disso, achamos 

por bem, seguir a proposta do roteiro da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas 

Públicas – OBFEP 2016 – 2ª fase15, com alguma adaptação.  O kit distribuído para a 

OBFEP 2016 conta com barra de momento, molas, ganchos, massas e provetas. A 

prática exige conhecimentos e deduções acerca de Empuxo, Força elástica e Momento 

de força. Distribuir em cada bancada um kit de materiais além do roteiro para a 

execução do experimento e apresentar as adaptações no quadro ou em folha extra. 

 Na inexistência de laboratório de Física ou do material da OBFEP, a internet 

nos oferece várias sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas em sala e 

com algum preparo prévio de material: 

 

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec21.htm (acessado em 

20/01/2017) 

http://www.feiradeciencias.com.br/sala06/06_18.asp (acessado em 20/01/2017) 

http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol9/Num1/torque.pdf (acessado em 20/01/2017) 

http://www.seara.ufc.br/sugestoes/fisica/mec2.htm (acessado em 20/01/2017) 

 

 

 

 

 

 

~ Final da 4ª Sequência de ensino ~ 

 

 

 

                                                        
14 Na escola para a qual o planejamento foi inicialmente desenvolvido, o laboratório apresenta 8 
bancadas hexagonais, distribuídas em duas linhas.  
 
15 Até a confecção deste caderno a Sociedade Brasileira de Física – SBF, responsável pelas provas da 
OBFEP ainda não havia divulgado os cadernos de 2016. 
 

http://www2.fc.unesp.br/experimentosdefisica/mec21.htm
http://www.feiradeciencias.com.br/sala06/06_18.asp
http://www.sbfisica.org.br/fne/Vol9/Num1/torque.pdf
http://www.seara.ufc.br/sugestoes/fisica/mec2.htm
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3.5. 5ª Sequência de ensino  
 

 

5ª Sequência: Introdução à Energia 
  

 
 

 A intenção dessa sequência de ensino é introduzir o conteúdo ‘Energia’ a partir 

de uma abordagem mais centrada nos aspectos sociais, políticos, econômicos e 

ambientais. As questões de energia mecânica e conservação de energia que 

geralmente são os focos deste conteúdo também serão apresentadas, certamente, 

mas na sequência subsequente a esta. Ela será desenvolvida em quatro aulas e o vídeo 

será exibido na segunda aula.  

 Vídeo – O que é energia?: Nossa intenção com este vídeo é de que seja 

estimulado o fluxo de ideias, uma vez que o locutor faz uma categorização para a 

energia em que oferece uma série de dados e argumentos são problematizados. 

Esperamos que esta abordagem possa favorecer uma aprendizagem mais profunda e 

questionadora do conteúdo.  

 Energia é um conceito bastante cotidiano. Está presente em todos os 

momentos da vida do estudante. A intenção geral desta sequência é auxiliar o 

estudante na percepção do estudo da energia neste contexto mais global e não apenas 

voltado para a resolução de questões de conservação da energia mecânica.  
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Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

1ª Aula: Identificar a energia no cotidiano 

 

Objetivo: Buscar na internet manchetes e notícias em que energia é o sujeito da 

notícia, em formas variadas.  

 

 Energia é um conceito bastante cotidiano. Está presente em diversos 

momentos da vida do estudante. A intenção desta aula é que o estudante descubra na 

internet vários ‘tipos’ diferentes de energia.   

 

 

Metodologia: Preleção de orientação + Buscas na internet no laboratório de  

    informática.   

 

Recursos utilizados: Computadores do laboratório de informática conectados 

    à internet.  

   

    

Roteiro de aula: 

 

a) Iniciar com a contextualização/problematização da busca na internet. Fazer 

provocações do tipo: 

 “Ontem faltou energia elétrica na minha casa” e “Não comi nada hoje 

ainda. Estou até sem energia”. Energia nessas duas colocações foi 

utilizada com o mesmo sentido? Existe alguma outra forma de energia 

que você conhece?  

b) Explicar que a busca na internet deverá versar sobre notícias em jornais, blogs, 

sites de informativos sobre energia. E que cada um deverá retornar sua busca 

com pelo menos quatro formas diferentes de energia sendo noticiada.  

c) O recorte das manchetes deverá ser formatado em uma página de word e 

enviada para a impressora.  
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Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

2ª Aula: Identificação de energia no cotidiano 

 

Objetivo: Discutir as várias formas em que a energia se apresenta, a partir da 

apresentação do material impresso da aula anterior.  

 

 Para além de apenas apresentar os frutos de suas buscas, deseja-se, nesta aula, 

que os estudantes percebam as classificações que eles executaram ao procurar as 

manchetes, os critérios que utilizaram e como imaginaram ser a melhor forma para 

mostrar o resultado deste trabalho. Sequencialmente, a apresentação do vídeo tem 

por objetivo a introdução de aspectos socioculturais ao entendimento de energia. 

 

 

   Apresentação dos resultados das buscas pelas manchetes 

Metodologia: Sistematização desses resultados no quadro ou no   

   PowerPoint 

   Apresentação do vídeo “O que é energia?”16   

 

 

 

    Folhas impressas da aula anterior 

Recursos utilizados: Quadro branco 

    Projetor de multimídia / Vídeo do Youtube 

           

Roteiro de aula: 

 

a) Apresentação dos resultados das buscas (professora atentar para que os 

apresentadores deixem explícitos os critérios a partir dos quais julgam que a 

‘energia’ de uma manchete é diferente da ‘energia’ da outra manchete). 

b) Apresentar um documento em PowerPoint em que também se vê o resultado 

da busca realizada pela professora e uma breve organização das ideias sobre 

como a energia está presente no cotidiano. 

c) Apresentar o vídeo “O que é energia?17”, disponível no canal Sesc do Youtube. 

Vídeo de 3 minutos e 21 segundos, no qual um locutor apresenta a ideia do 

                                                        
16 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0ZwiNOd3eQM&t=17s, acessado em 
20/01/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZwiNOd3eQM&t=17s
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que seja a energia passando pela origem do universo, descoberta do fogo e 

revoluções industriais pelas quais o mundo passou. Segue fazendo alertas 

acerca do consumo e da forma desrespeitosa com a qual o homem lida com a 

natureza e a conta a ser paga em virtude disso.  

 

 

 

Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

3ª Aula: Energia em contextos sociais e econômicos 

 

Objetivo: Discutir em grupos contextos sociais, políticos e econômicos de aplicação 

da energia  

 

 Energia é um dos temas da Física em que melhor é possível trabalhar temas do 

currículo CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS pode ser visto como um campo 

de conhecimento que estuda as inter-relações entre ciência-tecnologia-sociedade e 

suas múltiplas influências). É desejável que, concluindo a introdução ao estudo da 

energia, o estudante possa percebê-la para além das equações e tradicionais 

problemas acerca de energia mecânica que são dominantes nos planejamentos destes 

tópicos.   

Metodologia:  Trabalho em grupo na forma de Painel Integrado18.  

 

    Textos acerca de 3 temas sobre energia com abordagem 

Recursos utilizados: CTS (APÊNDICES E, F e G) 

    Planilha em folha A3 com células para preenchimento  

    (APÊNDICE H) 

 

Roteiro de aula: 

 

a) Desenvolvimento da atividade na forma de Painel Integrado: 

 Divisão da turma em trios. Cada trio receberá um número; 

 Entrega dos textos para cada trio, de forma que aconteça uma divisão 

homogênea entre os temas; 

 Cada grupo é orientado a ler o texto pelo qual ficou responsável e todos 

os integrantes deverão preencher a coluna da planilha correspondente 

a ele; 

                                                                                                                                                                        
17 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0ZwiNOd3eQM (acessado em 24/01/2017) 
18 O blog Ateliê de educadores, acessado em 20/01/2017, apresenta a descrição da dinâmica. 
http://atelierdeducadores.blogspot.com.br/2010/04/painel-integrado.html 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZwiNOd3eQM
http://atelierdeducadores.blogspot.com.br/2010/04/painel-integrado.html
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 Professora passa em cada grupo e classifica os integrantes em A, B e C; 

 Na sequência, após o estudo do texto nos grupos numerados, a 

professora deverá orientar que sejam formados seis grupos: 2 grupos 

formados por pessoas classificadas como A, 2 grupos de B e grupos de C 

(professora deverá ficar atenta para que o número de integrantes seja 

homogeneamente distribuído; 

 Em cada grupo estará presente pelo menos um representante de cada 

texto. Assim, a planilha deverá ser finalizada, com os colegas se 

ajudando no preenchimento.  

 

 

  

Problematização 

inicial 

Desenvolvimento da 

narrativa 

Aplicação dos novos 

conhecimentos 

Reflexão sobre o que 

foi aprendido 

 

4ª Aula: Energia em contextos sociais e econômicos 

 

Objetivo: Sistematizar a discussão da energia com abordagem focada em aspectos 

sociais, econômicos, políticos e ambientais 

 

 A sistematização do conteúdo nessa aula tem o objetivo de dirimir dúvidas e 

organizar ideias.  

   

 

Metodologia: Preleção + Produção individual de texto  

 

Recursos utilizados: Quadro branco 

    Folha de caderno 

     

Roteiro de aula:  

 

a) Professora questiona a turma se ficou alguma dúvida da aula anterior e sobre 

o preenchimento da planilha. 

b) Em seguida, orienta os estudantes a produzirem um texto unindo as principais 

ideias dos três textos, inserindo sua percepção sobre o conteúdo. 

 

  

 

 

 

  ~ Final da 5ª Sequência de ensino ~ 
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4 

Nossas lições 
 

  

 Caro colega, 
 

 Agradecemos por nos acompanhar até aqui.  Esperamos que este caderno 

possa auxiliá-lo por trajetórias tão recompensadoras como ele fez por nós.  

 O olhar mais apurado sobre cada fase do planejamento fez de nós professoras 

mais atentas e reflexivas. Buscamos evitar que algum detalhe nos escapasse e a partir 

da nossa percepção sobre cada parte, inserida no todo planejado, fazíamos as 

adaptações que se mostravam necessárias. Embora pareça contraditório, quanto mais 

nos preparávamos, quanto mais planejávamos, mais flexíveis nos tornávamos. 

Realmente, esta experiência nos mostrou que planejamento é estratégia e não 

programa.  

 Perceber o nosso estudante inserido numa geração nativa digital, de 

características tão peculiares como as multitarefas, a agilidade de raciocínio e a 

necessidade de protagonismo nos mostrou que ainda temos muito a avançar na 

descentralização das atividades de sala de aula. A despeito de estarmos ‘amarradas’ a 

um programa de ensino rígido e com características bastante tradicionais, 

adequações são possíveis e podemos viver o melhor dos ‘dois mundos’. Seguimos 

avançando nos estudos e nas propostas de elaboração de planejamentos cada vez 

mais emancipatórios. 

 Com a análise de nossa experiência fomos capazes de perceber que os vídeos e 

as videoaulas promoveram engajamento, engajamento disciplinar e/ou engajamento 

disciplinar produtivo em diferentes medidas e em diferentes situações. Nem todos os 

vídeos ou videoaulas promoveram engajamento ou engajamento disciplinar ou 

engajamento disciplinar produtivo. Cada um, em seu contexto, com temática e forma 

específicas, mobilizou de alguma forma o envolvimento dos estudantes. Estes 

diferentes panoramas reforçaram nossa aposta de que a interação do sujeito com o 

recurso mediacional é o que produz resultados.  

 Ensinar e aprender são faces da mesma moeda. Somos professores por nossos 

estudantes. Fazemos escolhas, nos adaptamos, não nos abatemos diante das 

dificuldades, pois acreditamos. Embora a maior parte da discussão proposta neste 

caderno seja direcionada para a melhoria da qualidade do ensino que podemos 
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proporcionar ao estudante, finalizaremos nossa conversa com uma mensagem para 

nós mesmas: professoras, que seguimos experimentando, ora lamentando os 

equívocos, ora em júbilo pelos acertos. Para nós, que fizemos uma escolha de vida e 

não apenas profissional ao abraçarmos a docência.  

 

É assim que venho tentando ser professor, assumindo minhas 
convicções, disponível ao saber, sensível à boniteza da prática 
educativa, instigado por seus desafios que não lhe permitem 
burocratizar-se, assumindo minhas limitações, acompanhadas 
sempre do esforço por superá-las, limitações que não procuro 
esconder em nome mesmo do respeito que me tenho e aos 
educandos. (FREIRE, 2015) 

 

 Encerramos com a boniteza dessas palavras de Paulo Freire (2015) que 

humaniza nossa escolha e não nos permite desviar o olhar da alegria e da esperança 

fundamentais para o ato de ensinar.  

 

 Sigamos!  

 

Magda e Eliane 

 

  

 

 

 

 

Dois recadinhos: 

 

1. Caso haja interesse em acompanhar as demais discussões sobre estes 

planejamentos e suas execuções, elas podem ser encontradas na nossa dissertação de 

Mestrado: 

 

NUNES, M. M. Possibilidades do uso de vídeos e videoaulas no ensino de Física. 

Dissertação (Mestrado). Promestre – Mestrado Profissional Educação e Docência, 

Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2017. 

 

 

2. Agradecimento especial ao colega de curso e professor Leonardo Oliveira Barbosa 

e à professora Nilma Soares da Silva por disponibilizarem a forma deste caderno.  
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Apêndices 
 

APÊNDICE A – ATIVIDADE EM GRUPO 

Para cada uma das questões apresentadas a seguir, MARQUE verdadeiro ou falso para 
a informação e JUSTIQUE a marcação de vocês (com exemplos, inclusive).  
 
01. O Sol é um corpo extenso. 
 
02. Independentemente do referencial, uma formiga é uma partícula. 
 
03. Tudo se move. 
 
04. A lâmpada no teto da sala está em repouso. 
 
05. O ponto P da hélice do avião pode ter trajetórias com a forma de uma 
circunferência ou de uma hélice cilíndrica. 
 

 

                                      
                          Circunferência                               Hélice cilíndrica 
 
06. Em um ano o deslocamento da Terra é igual a zero. 
 
07. É possível que a distância percorrida seja zero e o deslocamento diferente de 
zero.  
 
08. Uma posição negativa indica um corpo se movimentando em sentido contrário ao 
da orientação da trajetória.  
 
Sobre as atividades de casa: 
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APÊNDICE B – ATIVIDADE NO SOCRATIVE 

 
Questões sobre a videoaula assistida 

 

01. Você conseguiu acompanhar a videoaula. 

 A) Verdadeiro  B) Falso 

 

02. Quanto a sua compreensão do tema tratado na videoaula, pode-se dizer que você 

compreendeu: 

 A) tudo que fora explicado. 

 B) a maior parte do que fora explicado. 

 C) a metade do que fora explicado. 

 D) menos da metade do que fora explicado. 

 E) muito pouco do que fora explicado. 

 

03. Qual foi o tema principal tratado na videoaula? 

 

04. Em um dado trecho de uma estrada, um automóvel desenvolve um movimento 

retilíneo e uniforme. Neste caso, ele não apresenta aceleração. 

 A) Verdadeiro B) Falso 

 

05. Dizer que um corpo possui aceleração de 5 m/s² significa que sua velocidade: 

 A) é constante de 5 m/s. 

 B) aumenta 5 m/s em cada segundo. 

 C) diminui 5 m/s em cada segundo. 

 D) varia 5 m/s em cada segundo. 

 

06. Um carro entra numa rua de um bairro residencial com velocidade de 100 km/h. 

Assustada com o excesso de velocidade, uma vizinha comenta com outra: 

 Carros não deveriam entrar em ruas residenciais tão acelerados. 

 

Existe ERRO CONCEITUAL na fala da vizinha. 

 A) Verdadeiro  B) Falso  

 

07. Quando a velocidade de um corpo aumenta, podemos garantir que temos um 

movimento acelerado. 

 A) Verdadeiro  B) Falso  

 

08. Quando a velocidade de um corpo aumenta, podemos garantir que sua aceleração 

é positiva. 

 A) Verdadeiro B) Falso 
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 09.19                           Orientação da trajetória 

    v 

    a 

Um automóvel desenvolve um movimento com sua velocidade e aceleração 

orientados conforme indicado. Qual o tipo de movimento descrito por ele? 

 A) Progressivo acelerado 

 B) Progressivo freado (ou retardado) 

 C) Regressivo acelerado 

 D) Regressivo freado (ou retardado) 

 

10. Um corpo em movimento apresenta os seguintes valores de velocidade: 

   Vo = 5 m/s 

   V = 10 m/s 

Neste caso, o sinal da aceleração é positivo ou negativo? 

 

11. Um corpo em movimento apresenta os seguintes valores de velocidade: 

   Vo = -5 m/s 

   V = -10 m/s 

Neste caso, podemos afirmar que sua velocidade aumentou ou diminuiu? 

 

12. Um corpo em movimento apresenta os seguintes valores de velocidade: 

   Vo = -5 m/s 

   V = -10 m/s 

Neste caso, o sinal da aceleração é positivo ou negativo? 

 

13. Classifique o movimento que apresenta as seguintes características: 

   V + 

   a – 

 

 

14. Classifique o movimento que apresenta as seguintes características: 

   V + 

   a + 

 

15. Classifique o movimento que apresenta as seguintes características: 

   V - 

   a – 

16. Classifique o movimento que apresenta as seguintes características: 

   V - 

                                                        
19 Nas questões 09 e 13 a 16 pede-se que sejam classificados os movimentos. Na escola em que foi 
desenvolvido o trabalho existe uma grande demanda por vestibulares e concursos bastante específicos, 
nos quais estas classificações ainda são cobradas. Salvo em casos assim, em que esta categorização se 
mostra necessária para outros fins, pensamos que não seja viável utilizá-las aqui. 
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   a + 

 

17. A aceleração da gravidade sempre fará a velocidade de um objeto aumentar. 

  A) Verdadeiro  B) Falso  

 

18.    Aceleração da gravidade na Terra: 9,8 m/s² 

   Aceleração da gravidade na Lua: 1,6 m/s² 

Se um objeto for abandonado na Lua da mesma altura em que foi abandonado na 

Terra, chegará ao solo com menor velocidade. 

  A) Verdadeiro  B) Falso 

  

 19. A videoaula ajudou você na resposta das questões? 

 A) Sim, ajudou muito. 

 B) Sim, ajudou um pouco. 

 C) Não, não ajudou em nada. 

 

20. Você costuma assistir VOLUNTARIAMENTE videoaulas em casa. 

 A) Verdadeiro B) Falso 

 

21. Você é (ou já foi) orientado por professores (de qualquer área) a assistir 

videoaulas? 

 A) Sim, várias vezes. 

 B) Sim, algumas vezes. 

 C) Não, nenhuma vez. 

 

22. Qual motivo levou você a procurar alguma videoaula? 

 A) Dúvida em alguma parte do conteúdo, não bem compreendida durante a 

 aula. 

 B) Embora tenha compreendido a aula, você gostaria de consolidar a 

 aprendizagem. 

 C) Indicação de um colega. 

 D) Outro. 

 

23. Se você respondeu Letra D no item anterior, por favor, sinalize qual outro motivo 

o levou a procurar uma videoaula. 

 

24. Como você escolhe uma videoaula? Quais critérios você usa? 
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APÊNDICE C – TIRINHA DE MOMENTO DE FORÇA 
 

Momento de Força - I 

 

Para as alavancas representadas a seguir, INDIQUE o ponto fixo (apoio) e a posição 

onde é aplicada a força potente (ação) e onde aparece a força de resistência 

(carga). DISCUTIR com o colega o funcionamento de cada uma das alavancas.  
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APÊNDICE D – TIRINHA MOMENTO DE FORÇA (PARA CASA) 
 

Momento de força – II 

 

(UFMG) “Dê-me um ponto de apoio e eu moverei a Terra”. 

Nessa frase, atribuída a Arquimedes, faz-se referência à possibilidade do uso de uma 

alavanca para levantar pesos muito grandes, exercendo-se uma força pequena. A 

gravura abaixo, intitulada “Arquimedes movendo a Terra”, reproduz uma estampa de 

um livro de mecânica de 1787: 

 
A massa da Terra é de 6 × 1024 kg. Suponha que fossem dados a Arquimedes um 

ponto de apoio e uma alavanca para ele levantar uma massa igual à da Terra, a uma 

altura de 1 cm. Considere, também, que essa massa estivesse em uma região onde a 

aceleração da gravidade fosse igual à que existe na superfície da Terra. 

 

1. Considerando essa situação, ESTIME a razão que deveria haver entre as distâncias 

das extremidades dessa alavanca ao ponto de apoio. 

 

2. ESTIME a distância de que Arquimedes deveria mover a extremidade da alavanca. 

 

3. Suponha que, para levantar tal massa, Arquimedes pudesse dispor de um tempo de 

10 anos – aproximadamente 108 s. Nesse caso, RESPONDA: Ele conseguiria fazer isso 

nesse tempo? JUSTIFIQUE sua resposta. 
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APÊNDICE E – TEXTO 1 
 

2012 – Ano Internacional da Energia Sustentável Para Todos 
 
 Alarmados pelo fato de mais de três bilhões de pessoas nos países em 
desenvolvimento dependerem da biomassa tradicional e do carvão para cozinhar e 
para aquecer, e que um bilhão e meio estão ainda hoje sem eletricidade, a Assembleia 
Geral das Nações Unidas, proclamou o ano de 2012 como o Ano Internacional da 
Energia Sustentável para Todos. 
 O Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos – 2012 visa incentivar 
e impulsionar a conscientização para as questões energéticas, incluindo os serviços 
modernos de energia para todos, o acesso à disponibilidade e eficiência energética, a 
sustentabilidade e o uso das fontes de energia para a realização das metas do 
Desenvolvimento do Milênio, do Desenvolvimento Sustentável e a promoção de todas 
estas ações a nível local, nacional, regional e internacional. 
 Expandir o acesso de energia limpa a preços acessíveis é fundamental para a 
realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e do Desenvolvimento 
Sustentável. 
As formas de se produzir, consumir e distribuir energia, influencia diretamente na 
erradicação da pobreza, além de responder eficazmente às mudanças climáticas, 
melhorando as condições e a qualidade de vida para a maioria da população mundial. 
 O sistema das Nações Unidas tem respondido aos desafios e oportunidades no 
sistema de energia com inúmeros programas e projetos. A necessidade de um 
engajamento forte e focalizado é agora mais claro do que nunca, sendo assim, o 
Secretário-Geral criou o Grupo Consultivo para Energia e Mudanças Climáticas 
(AGECC) para aconselhá-lo sobre as dimensões relacionadas com a energia e 
mudança climática. 
 Serviços de energia limpa, eficiente, confiável e acessível são indispensáveis 
para a prosperidade global. Os sistemas de energia atuais são inadequados para 
atender às necessidades da população carente e comprometem a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). Por exemplo, com a ausência de 
serviços de energia confiáveis, clínicas de saúde e escolas não podem funcionar 
corretamente. 
 Um sistema de energia com bom desempenho que melhore e o acesso eficiente 
a formas modernas de Energia iria fortalecer as oportunidades para bilhões de 
pessoas no planeta fugirem dos impactos da pobreza. 
 O crescimento econômico vai de mãos dadas com maior acesso a serviços 
modernos de energia, especialmente em países de baixa e média rendas, 
considerando a fase acelerada do desenvolvimento industrial. 
 O sistema de energia é o maior responsável pelas mudanças climáticas, o que 
representa cerca de 60 por cento dos gases do efeito estufa (GEE). Padrões atuais de 
produção de energia e consumo são insustentáveis e ameaçam o meio ambiente em 
ambas as escalas: local e global. As emissões provenientes da combustão de 
combustíveis fósseis são os principais contribuintes para os efeitos imprevisíveis das 
mudanças climáticas, poluição do ar e acidificação do solo e da água. 
Os atuais cenários de energia para o século XXI não são sustentáveis. O cenário 
tendencial (“business as usual”) significa o desastre ambiental que afetará mais os 
pobres e perpetuará a grande lacuna existente entre pobres e ricos dentro dos países 
e entre os países. 
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 Um dos grandes desafios para a humanidade neste século é o de fazer a 
transição para um futuro de energia sustentável. 
 O conceito de sustentabilidade energética abrange não apenas a necessidade 
imperiosa de garantir uma oferta adequada de energia para atender as demandas 
presentes e futuras. No atendimento desta necessidade, devemos considerar 
múltiplos aspectos, tais como: 
a) que seja compatível com a preservação da integridade fundamental dos sistemas 
naturais essenciais, inclusive evitando mudanças climáticas catastróficas; 
b) que estenda os serviços básicos de energia aos mais de 2 bilhões de pessoas em 
todo o mundo que atualmente não têm acesso às modernas formas de energia; e 
c) que reduza os riscos à segurança e potenciais conflitos geopolíticos que de outra 
forma possam surgir devido a uma competição crescente por recursos energéticos 
irregularmente distribuídos. 
 
 NOVAS ENERGIAS RENOVÁVEIS – A MELHOR ESCOLHA 
 Ao combaterem a mudança climática e ao promoverem a erradicação da 
pobreza, as novas energias renováveis criam uma opção descentralizada que gera 
empregos e renda, fortalece as comunidades e reforça a autoconfiança. 
 Como instrumentos de incentivo ao desenvolvimento sustentável para os dois 
bilhões de pobres nas áreas rurais e urbanas do mundo em desenvolvimento, opções 
de energias renováveis podem desempenhar papéis positivos, não somente para a 
geração de eletricidade, e não integradas à rede (como fogões aperfeiçoados, micro 
hidroelétricas para energia mecânica, aquecedores e secadoras movidos à energia 
solar, bombas movidas à energia eólica e purificadores solares), assim como: 
 na promoção da igualdade dos sexos – as fontes tradicionais de energia, 

principalmente a biomassa tradicional, sobrecarregam as mulheres de maneira 
desproporcional. Em virtude do papel tradicional das mulheres na coleta e 
utilização de combustível, há um enorme custo de oportunidade em termos de 
tempo que poderia ser utilizado de maneira mais produtiva, assim como um 
imenso desperdício de energia humana; 

 no combate à poluição do ar dentro das casas – a poluição do ar está associada à 
utilização tradicional da biomassa em fogões e aquecimento ineficientes, o que é 
uma das principais causas de doenças e mortalidade em países em 
desenvolvimento, principalmente entre mulheres e crianças; 

 na autoconfiança econômica – a população pobre geralmente gasta de maneira 
desproporcional grande parte de sua renda em querosene, baterias e velas para 
atender suas necessidades de energia; as fontes de energia renovável, 
principalmente as opções não elétricas, podem reduzir imensamente o custo de 
fontes importadas 

 no fortalecimento – o controle e administração, por parte da comunidade, dos 
recursos locais de energia podem conferir poder às comunidades, em vez de 
criar novas dependências por materiais/equipamentos e „combustível‟ 
fornecidos „de fora‟; 

 na segurança e benefícios para o ambiente local – as novas energias renováveis, 
como parte importante de um sistema de energia administrado e controlado 
localmente, podem também oferecer importantes benefícios em termos de 
proteção e gerenciamento do ambiente local. 

 As novas energias renováveis também têm um destacado papel no trato com a 
ameaça de mudança climática a nível global e na redução local e regional da poluição 
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da água e do ar, além de substituírem os combustíveis fósseis e outras tecnologias 
„sujas‟, que estão levando à mudança climática e poluindo o meio ambiente: 
 As novas energias renováveis intensificam a segurança na utilização da energia 
em termos econômicos, criando muito mais empregos por unidade de energia 
produzida e criando indústrias completamente novas; As novas energias renováveis 
não estão sujeitas à insegurança econômica criada pela volatilidade dos preços das 
commodities, principalmente no que tange aos combustíveis fósseis no mercado 
global. Tanto para os países industrializados como para os países em 
desenvolvimento, as novas energias renováveis podem oferecer importantes 
benefícios em termos de estabilidade econômica; As novas energias renováveis são 
menos propensas às mesmas vulnerabilidades do que os sistemas centralizados de 
energia, baseados em combustível fóssil convencional ou em sistemas movidos à 
energia nuclear. Juntamente com a energia distribuída em redes locais e regionais, as 
energias renováveis aumentam a estabilidade na rede com menos probabilidades de 
„apagões‟; não serão a causa de desastres ambientais, tais como derramamentos de 
óleo, explosões de barris ou acidentes nucleares; e são menos vulneráveis a atos de 
violência aleatórios. 
 
 ENERGIA SUSTENTÁVEL: ILUMINANDO O CAMINHO 
 Fundamentais para o sucesso de todas as tarefas são as habilidades de 
indivíduos e de instituições para realizar as mudanças nos recursos e uso da energia. 
 A formação e a capacitação, tanto em termos de especialização individual 
quanto em eficácia institucional, deve se tornar uma prioridade urgente de todos os 
atores principais: organizações multinacionais, governos, corporações, Instituições 
Educacionais, organizações sem fins lucrativos e mídia. Acima de tudo, o público em 
geral deve receber informações confiáveis sobre as escolhas à frente e sobre as ações 
necessárias para se obter um futuro de energia sustentável. 
 
 METAS 
 Coerente com o slogan da celebração do Ano da Energia Sustentável para 
Todos, o Secretário Geral da ONU - Ban Ki-moon definiu junto ao Grupo Consultivo 
sobre Energia e Alterações Climáticas, que as grandes metas a serem alcançadas até o 
ano de 2030, são:  

 assegurar a que todos tenham acesso a serviços modernos e mais sustentáveis 
de energia;  

 reduzir em 40% a intensidade energética global e,  
 aumentar em 30% o uso de energias renováveis em todo o mundo. 

  
 
 
 
http://www.peaunescosp.com.br/ano_inter/ano_energia/ano_internacional_da_ener
gia_sustentavel_para_todos_rio_mais_20.pdf (acessado em 20/01/2017) 
 
 
 
 
 
 

http://www.peaunescosp.com.br/ano_inter/ano_energia/ano_internacional_da_energia_sustentavel_para_todos_rio_mais_20.pdf
http://www.peaunescosp.com.br/ano_inter/ano_energia/ano_internacional_da_energia_sustentavel_para_todos_rio_mais_20.pdf
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APÊNDICE F – TEXTO 2 
 

PIB e consumo de energia - uma nova relação 
 
 A relação entre o PIB dos países e seu consumo de energia (intensidade 
energética é a medida da eficiência energética associada à economia de um 
determinado país. É calculada pelo valor global da energia consumida nesse país, 
dividida pelo seu produto interno bruto e pode ser representada, por exemplo, em 
megajoules por dólar) vem sofrendo uma profunda transformação, desde a década de 
70, quando da primeira grande crise do petróleo, e mais notadamente a partir da 
década de 90, embora neste período mais recente, por outros motivos, além dos 
apenas econômicos, o que se notava antes, de maneira resumida, era que, quanto 
maior o PIB - ou seja, quanto mais desenvolvido o país - maior também era o seu 
consumo de interno de energia. 
 Tal fato é facilmente compreendido quando lembramos que um PIB elevado 
significa um mercado suficientemente forte para garantir um consumo igualmente 
forte e um setor industrial capaz de, por seu lado, garantir a transformação de bens 
primários em bens de consumo, num círculo virtuoso que leva a mais crescimento 
econômico e a um PIB crescente. 
 Os países hoje considerados como desenvolvidos sempre tiveram uma 
indústria notadamente forte, e dentro da indústria, o setor siderúrgico sempre 
mereceu destaque, por sua evidente importância enquanto fornecedor do que 
poderíamos classificar como insumos de base para o desenvolvimento. 
 E por ser o setor siderúrgico um grande consumidor de energia, a relação 
entre PIB e consumo energético dos países, desde o início de seus processos de 
industrialização, sempre foi bastante evidente. De forma simplificada, tratava-se da 
simples equação de quanto maior o consumo de energia do país, maior o seu PIB. 
 Esta relação, contudo, tornou-se hoje muito mais complexa. Embora a relação 
entre consumo energético e PIB nos países desenvolvidos continue mantendo o 
mesmo perfil, o fato é que os países mais industrializados do mundo vêm lutando 
para reduzir o seu consumo interno de energia (e efetivamente o estão fazendo), sem 
que, no entanto, isso signifique que sua riqueza interna esteja em queda ou que seu 
nível de industrialização esteja regredindo. 
 Trata-se de um efeito direto dos problemas do petróleo - a grande fonte 
primária mundial de energia - que se evidenciam cada vez mais. Não apenas a 
escassez (e no futuro, o esgotamento total das reservas planetárias), mas também os 
problemas geopolíticos e ambientais, levaram os países mais desenvolvidos a 
procurar novos processos de produção que permitissem otimizar seus resultados 
(mantendo a capacidade produtiva, mas gastando menos energia). 
 Os números demonstram essas conclusões claramente. A intensidade 
energética mundial, ou seja, a relação entre demanda de energia e PIB, tende a 
decrescer, segundo estudos feitos pelo Departamento de Energia dos EUA, no período 
1970-2020, em 0,95%, para um crescimento também mundial do PIB da ordem de 
3,2% ao ano. O esforço maior para esta redução global vem justamente dos países 
mais desenvolvidos (a projeção é de uma queda de 2,85% ao ano para um 
crescimento anual do PIB de 2,7%). Nos países em desenvolvimento, o percentual 
estimado é bem menor, de 1,15% ao ano, para um crescimento anual do PIB de cerca 
de 5%. 
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 Os motivos para essas diferenças são também bastante claros. Enquanto os 
países desenvolvidos possuem meios de buscar a otimização de processos produtivos 
(e, mais importante, já têm uma estrutura produtiva bastante ampla), os países em 
desenvolvimento necessitam continuar seu processo de crescimento - o que requer 
ampliações constantes na estrutura e uso crescente de energia. De fato, os países em 
desenvolvimento só não desequilibrarão a balança para o lado do crescimento do 
consumo mundial de energia por força de poderem dispor, embora indiretamente e 
embora nem em todos os setores produtivos, de alguns dos processos de uso racional 
de energia, criados pelos países desenvolvidos. Isso permitirá aos primeiros manter 
suas taxas de crescimento do PIB sem que seja necessária uma demanda mais 
significativa de energia. 
 Quanto às fontes de energia, as projeções mostram, até 2020, que o petróleo 
ainda será a principal, como hoje, embora perdendo lentamente espaço para outras 
alternativas, especialmente o gás natural e o carvão mineral e, em menor escala, para 
a energia nuclear. As expectativas são de que, a médio prazo, o uso do carvão mineral 
se intensifique, por ser a alternativa economicamente mais viável de substituição ao 
petróleo (fatores como exploração e principalmente transporte apontam nesta 
direção). Embora o gás natural seja muito menos poluente, ainda há problemas 
logísticos importantes a serem resolvidos, dado que o seu transporte das áreas de 
extração até os mercados consumidores ainda exige gastos muito elevados. 
Provavelmente, no futuro, este problema será contornado - mas, de imediato, o 
carvão mineral desponta como o principal substituto do petróleo. 
  
 BRASIL 
 No caso brasileiro, os estudos apontam uma redução anual de 1,59% na 
intensidade energética, não obstante um crescimento do PIB da ordem de 5% ao ano. 
Há que se considerar, contudo, algumas particularidades. 
 O país tem 41% da sua oferta interna de energia oriunda de fontes renováveis, 
contra apenas 14% no mundo e meros 6% nos países industrializados. Este perfil 
resulta numa dependência significativamente menor da energia importada, ao mesmo 
tempo em que garante a possibilidade de ampliação da oferta interna (o caso do 
álcool combustível é exemplar nesse aspecto, já que é perfeitamente possível 
aumentar significativamente sua produção interna e já que a tecnologia para seu uso 
está em estágios muito adiantados) 
 Embora haja limitações sensíveis no caso da energia elétrica oriunda das 
hidrelétricas, o uso do gás natural vem se intensificando de maneira notável nos 
últimos anos. Também é importante notar que no Brasil, é a indústria a maior 
consumidora de energia elétrica (elas respondem por pouco mais de 46% do 
consumo), seguidas pelo setor residencial (em torno de 22%). O consumo de 
derivados de petróleo é liderado pelos transportes (48,5%) seguido de longe pela 
indústria (14,4%). É um quadro que tem diferenças importantes com relação à 
maioria dos países industrializados, e cujas bases são principalmente climáticas: em 
países de inverno muito rigoroso, o uso de derivados de petróleo para gerar calor nas 
residências é significativamente maior do que no Brasil. Isso significa uma 
dependência muito menor do petróleo; e mesmo no setor de transportes, há 
alternativas como o álcool combustível e, mais recentemente, o biodiesel, que 
permitem - ou permitirão - a manutenção do crescimento interno. 

http://www.comciencia.br/reportagens/2004/12/03_impr.shtml (acessado em 
20/01/2017) 

http://www.comciencia.br/reportagens/2004/12/03_impr.shtml
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APÊNDICE G – TEXTO 3 
 

O que é Matriz Energética 
  
Matriz Energética é o conjunto de todos os tipos de energia que um país produz e 
consome. 
  
A Matriz Energética do Brasil (dados de 2014) 
 
Biomassa (bagaço de cana, lenha, lixívia) - 7,2%  
 - biocombustíveis como, por exemplo, o etanol. 
  
Hidráulica - 65,2%  
 - maior fonte de produção de energia elétrica no Brasil. Dado inclui a energia 
hidráulica produzida e importada pelo Brasil. 
  
Derivados de Petróleo - 6,8% 
 - principal fonte de energia para motores de veículos. Além de não ser renovável é 
altamente poluente.  
  
Carvão Mineral e derivados - 3,2% 
 - usado principalmente em termelétricas. Dado inclui gás de coqueria. 
  
Gás Natural 13% 
 - uso principalmente em automóveis e residências.  
  
Nuclear - 2,5% 
 - energia limpa produzida nas usinas de Angra 1 e Angra 2 no estado do Rio de 
Janeiro. 
  
Eólica - 2% 
 - energia limpa e renovável gerada pelo vento. O Brasil tem grande potencial e sua 
produção está aumentando a cada ano. 
  
Outras - 0,1% 
 - entre outras fontes podemos destacar a solar. 
  
 ANÁLISE 
 Embora seja dependente do petróleo como fonte de energia, o Brasil possui 
uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo (entre os países 
industrializados). Como podemos verificar nos dados acima, cerca de 67% da energia 
brasileira tem como origem fontes renováveis (hidráulica, eólica e solar). 
  Porém, o grande desafio é diminuir nos próximos anos o uso de fontes 
poluidoras como, por exemplo, petróleo e carvão mineral. Desta forma, garantiríamos 
menos poluição do ar (sério problemas nas grandes cidades) e melhorias para o meio 
ambiente (diminuição do aquecimento global). 
  Você sabia? 
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- Na década de 1940, cerca de 80% da energia gerada no Brasil era proveniente da 
queima de lenha.  
 - A iluminação elétrica está presente em 99,7% dos domicílios particulares 
permanentes no Brasil (Pnad 2014 - IBGE). 
 

http://www.suapesquisa.com/energia/matriz_energetica_brasil.htm (acessado em 

20/01/2017) 

 

Matriz energética 
 
 Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo industrializado 

com 45,3% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa 

e etanol 

 O Brasil possui a matriz energética mais renovável do mundo industrializado 
com 45,3% de sua produção proveniente de fontes como recursos hídricos, biomassa 
e etanol, além das energias eólica e solar. As usinas hidrelétricas são responsáveis 
pela geração de mais de 75% da eletricidade do País. Vale lembrar que a matriz 
energética mundial é composta por 13% de fontes renováveis no caso de Países 
industrializados, caindo para 6% entre as nações em desenvolvimento. 
 
 PLANO NACIONAL DE ENERGIA - 2030 
 O modelo energético brasileiro apresenta um forte potencial de expansão, o 
que resulta em uma série de oportunidades de investimento de longo prazo. A 
estimativa do Ministério de Minas e Energia para o período 2008-2017 indica aportes 
públicos e privados da ordem de R$ 352 bilhões para a ampliação do parque 
energético nacional. 
 Os recursos públicos virão principalmente do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), iniciativa federal lançada em 2007 para promover a aceleração da 
expansão econômica no País. 
 Para a área hidrelétrica estão previstos cerca de R$ 83 bilhões. Hoje, apenas 
um terço do potencial hidráulico nacional é utilizado. Usinas de grande porte a serem 
instaladas na região amazônica constituem a nova fronteira hidrelétrica nacional e 
irão interferir não apenas na dimensão do sistema de geração, mas também no perfil 
de distribuição de energia em todo o País, abrindo novas possibilidades de 
desenvolvimento regional e nacional. 
 Outros R$ 23 bilhões devem ser aplicados na expansão da produção e oferta de 
biocombustíveis como etanol e biodiesel. O cenário internacional aponta o interesse 
de vários Países em conhecer e adotar o uso dos biocombustíveis em suas frotas – e, 
para atendê-los, o Brasil é capaz de fornecedor o produto, os serviços e o 
conhecimento. 
 A força do etanol brasileiro 
 O volume total de etanol produzido em 2008 alcançou a marca dos 27 bilhões 

de litros, com um aumento de 17,9% se comparado ao período anterior. As 

estimativas oficiais são de que este número irá crescer para 37 bilhões de litros em 

2015. 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2010/11/matriz-energetica (acessado em 

20/01/2017) 

http://www.suapesquisa.com/energia/matriz_energetica_brasil.htm
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2010/11/matriz-energetica
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APÊNDICE H – PLANILHA DO PAINEL INTEGRADO 

 

  TEXTO 1 TEXTO 2 TEXTO 3 

Título do texto       

Tema principal 
tratado no texto 

      

Cite pelo menos 
um tema 

secundário 
tratado no texto 

   

Principais fontes 
citadas no texto 

      

O que pode ser 
deduzido a 

partir do texto? 
      

Qual conclusão 
pode ser tirada 

por 
extrapolação do 

texto? 

      

Outra(s) 
característica(s) 

do texto que 
mereça(m) ser 
destacada(s). 

      

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


