
 

 
 

 
 

 



 

  

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

  

Os cursos de licenciatura em Física têm como objetivo primordial formar 

professores para atuar na educação básica, ministrando aulas de Ciências Naturais no 

Ensino Fundamental e Física no Ensino Médio. A formação inicial, segundo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para esses cursos, emanadas pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE), habilita os futuros docentes para o exercício do magistério, a partir de uma sólida 

formação na área específica de conhecimento, além de possibilitar uma base teórica e 

prática para as competências e habilidades nas áreas de educação e aprendizagem. 

Embora se reconheça o esforço de mudanças curriculares propostas nos 

documentos oficiais, amparados pela Lei 9.394/96, o que se observa, na maioria dos 

casos, parece entrar em desacordo com a realidade. O Estado da Arte aponta para os 

desencontros entre a pesquisa no ensino e a prática do ensino de ciências pelos 

professores. De todos os resultados discutidos, a preocupação deste projeto está no 

insucesso com relação à inclusão das atividades experimentais nos planejamentos desses 

profissionais. 

Apesar do consentimento da maioria dos professores de Ciências da Natureza que 

o uso de atividades experimentais favoreça o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa, nem todos os docentes incluem essa metodologia em suas aulas. Os motivos 

para esta realidade vão desde a falta (ou má estrutura) de laboratórios, até a inaptidão ou 

indiferença dos docentes, muitas vezes oriundas de uma formação inicial que não 

ofereceu subsídios necessários para abordar esse tema. 

Não é incomum que os docentes, durante a licenciatura, tenham cursado as 

componentes curriculares referentes às atividades práticas como meros aprendizes, não 

como futuros professores. É preciso, portanto, conhecer a realidade do problema e 

oferecer subsídios para que estes profissionais possam planejar, conduzir e avaliar tais 

atividades em suas aulas, complementando seus trabalhos com a epistemologia e filosofia 

adequadas para o melhor aproveitamento dessa metodologia. 

Para se obter o sucesso esperado neste curso de capacitação, vale destacar que é 

preciso deixar clara a relação existente entre todas as teorias que serão discutidas ao longo 

dos textos e encontros do programa. Portanto, recomenda-se que o professor coordenador 

do curso em questão estude-as e perceba que a Teoria dos Campos Conceituais justifica 

e coloca as atividades experimentais como propulsoras da aprendizagem científica, a 

partir do momento em que discute processos metacognitivos ligados ao enfrentamento de 



 

  

situações e problematizações pelo estudante. Contudo, a proposta do curso coloca como 

primeira responsabilidade desse processo, elaborar e propor situações condizentes com o 

nível de habilidades e os conhecimentos prévios dos estudantes da educação básica.  

Não se pode ignorar, ainda, a necessidade de o professor saber conduzir suas ações 

zelando pela mediação das atividades experimentais com um olhar para as abordagens 

investigativas. No entanto, não há porque acreditar que práticas do tipo demonstrativas e 

de verificação devam ficar de fora de uma proposta que tenha em vista o aprendizado de 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais no ensino de ciências. Mesmo assim, 

vale ressaltar que os professores participantes do curso devem estar dispostos a revisar 

seus anos de prática e se abrir para aproximações inovadoras de uma avaliação que se 

fundamenta nos preceitos que serão ora apresentados. 

Tendo em vista que a disponibilidade dos professores de nível médio é sempre um 

contratempo para a realização de cursos de formação continuada, decidimos minimizar a 

quantidade de encontros: serão cinco encontros de quatro horas-aula cada, divididos em 

dois momentos. Embora o programa tenha sido planejado em dois módulos, eles são 

intercalados e diluídos nas 20 horas/aula, ao longo dos encontros presenciais. O primeiro 

encontro tem a finalidade de servir como sondagem da turma; o curso requer um 

acompanhamento que respeite a idiossincrasia dos participantes, o que demanda uma 

oportunidade para que todos possam se conhecer, apresentando um histórico que o 

professor coordenador possa usar para fazer uma avaliação diagnóstica.  

Pretende-se criar uma ambientação que favoreça os processos de reflexão baseada 

na participação, com contribuição pessoal, motivação, metas comuns, auto avaliação, e 

mediante uma metodologia de formação centrada em casos, trocas, debates, leituras, 

trabalho em grupo, incidentes críticos, situações problemáticas, etc., sob uma abordagem 

crítica da formação e da prática profissional a partir de perspectivas dos supostos 

ideológicos e atitudinais que estão em sua base. Assim, sugere-se um trabalho coletivo 

de professores em atividade, centrado numa equipe docente em tarefas de pesquisa/ação. 

 

 

 

 

 

 

Arte da capa: Tâmara Luíza Barroso de Araújo Alves. 
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1º Encontro – Atuação Docente 

  

Tema: Formação Inicial e Prática dos Professores 

Número de aulas: 4 aulas de 45 minutos. 

  

Objetivos: 

  

• Aprender sobre a prática docente mediante a reflexão; 

• Estabelecer a colaboração em um ambiente de diálogos profissionais e interação 

social; 

• Tornar habitual o questionamento daquilo que parece natural na prática 

profissional cotidiana e na formação inicial; 

• Compreender as concepções de problematização e investigação no Ensino de 

Ciências. 

• Reconhecer os recursos cabíveis à realização de atividades experimentais. 

 

Conteúdos: 

  

• O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores; 

• Os Focos de Aprendizagem Docente (FAD); 

• A busca pela ressignificação identitária docente. 

• Concepções iniciais das atividades experimentais. 

 

Momento I 

   

O primeiro momento servirá para que os participantes e o coordenador possam 

apresentar um breviário de suas formações e de suas experiências como professores de 

ciências. É importante saber das heranças deixadas pelos cursos de formação inicial, além 

daquilo já consolidado pela prática. Algumas questões caracterizam nossa grade de 

interesses: 
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Que atenção era dada às atividades experimentais no seu curso de formação inicial? 

  

O questionamento deve ser feito paralelamente a uma discussão sobre os tipos de 

metodologias implantadas nas aulas experimentais, categorizadas em demonstração, 

verificação, investigação e nos três objetivos, sejam eles objetivos operacionais, 

específicos do laboratório; objetivos gerais, que estão relacionados com o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes, estendendo-se além da disciplina; objetivos 

de apoio, ministrado junto à teoria. 

 

Você conseguia notar referências à prática docente nas disciplinas de laboratório? 

  

Há uma dicotomia pregada nos cursos superiores entre as ementas de bacharelado 

e de licenciatura, no que diz respeito às ciências da natureza. Entretanto, quando das 

disciplinas de laboratório, não parece haver divergências entre a forma como são 

ministradas. Esse questionamento serve de modelo para o início das discussões sobre 

autonomia docente, pois configura a reflexão e a crítica sobre o que sempre se fez nas 

práxis. Precisa-se saber se a formação inicial de laboratório tinha esse objetivo. 

  

Como as atividades experimentais, na formação inicial, estão presentes no seu 

trabalho hoje com adolescentes? 

  

É preciso saber se os objetivos no ensino de atividades experimentais são 

selecionados com vistas no que precisa ser trabalhado na educação básica. As 

metodologias adotadas com adolescentes não podem se igualar ao que se direciona ao 

ensino de adultos. 

  

Como os conhecimentos prévios dos alunos são levados em consideração no 

lançamento das propostas de atividades? 

  

O primeiro texto do programa, a ser trabalhado no 2º encontro, aborda 

primordialmente a importância dos conhecimentos prévios na educação e a relevância 

deles para a condução de atividades que promovem o enfrentamento de situações dentro 

das aptidões dos estudantes. O professor coordenador precisa conhecer a realidade dos 
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demais participantes para avaliar os próximos passos das atividades. É imprescindível 

que os participantes descrevam como abordam tais conhecimentos com seus alunos. 

 

Em que momento de uma etapa as atividades são propostas? Com que frequência? 

  

A partir desse questionamento, pode-se conhecer a importância dada pelo docente 

às atividades experimentais no planejamento, bem como a disposição para propor 

atividades fugindo do tradicional método de “teoria seguida de prática”. Mais um item 

importante para a preparação dos próximos encontros. 

  

Como você dedica seus estudos e pesquisas às atividades experimentais? 

  

Ao final do curso, os professores devem sentir-se estimulados a incrementar seus 

conhecimentos sobre a pesquisa e a formação continuada; muitas vezes eles não 

conhecem os caminhos para dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento da prática. 

Este é o momento para compartilhar noções introdutórias de pesquisa em revistas de 

divulgação na internet. 

   

Momento II 

   

Este é o momento da prática com fins de debate. Ainda com o intuito de desenvolver 

uma avaliação inicial, serão colocadas algumas possibilidades de atividades 

experimentais. Tendo vista um número reduzido de participantes por turma no curso, é 

interessante que a turma seja dividida em duplas, deixando cada uma delas responsável 

por uma proposta. O coordenador apresenta os materiais disponíveis e espera que, dentro 

de alguns minutos (em acordo com os participantes) as duplas divulguem propostas de 

atividades para o grupo, tal como fariam com seus alunos na escola. 

O objetivo é saber quais as opções conhecidas pelos professores e as metodologias 

escolhidas por eles no momento de aplicar as atividades com seus alunos. A apresentação 

deve ser oral, detalhando o início, o meio e o fim do desenvolvimento, descrevendo os 

passos do professor no momento da aplicação. Eis algumas recomendações que podem 

servir como material (objeto ou instrumento) a ser explorado pelos participantes: 
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1. Um texto, seja uma reportagem de jornal, uma matéria numa revista de grande 

circulação, uma página da internet, um texto histórico. 

2. Materiais de baixo custo, que podem incluir garrafas de plástico, palitos de 

madeira (picolé ou churrasco), cola, papel, régua, latas de refrigerante. 

3. Imagens, que podem ser fotografias, ou vídeos de curta duração (em torno de 3 

minutos). 

4. Instrumentos de laboratório, como um multímetro, um microscópio, uma 

vidraria, uma balança, um termômetro. 

5. Um computador, esclarecendo que ele tem acesso à internet e pode dispor de 

quaisquer programas que o professor precisar. 

  

Pode-se combinar com os professores que aqueles materiais devem servir para 

estimular uma proposta, mas que eles podem listar outros itens, não apresentados, desde 

que estejam relacionados ao que eles dispõem. A quantidade deve ser estipulada pela 

dupla, pois a opção por uma proposta feita pelo professor, ou pelos alunos, também está 

em avaliação. Os participantes devem ter o mesmo tempo para apresentar a proposta e o 

debate deve ser iniciado após todas as apresentações, para não acontecer das últimas 

duplas se apropriarem das avaliações das primeiras.  

Durante a apresentação das propostas dos participantes, alguns pontos importantes 

devem ser observados pelo professor coordenador: 

• Os participantes mostram preocupação com os conhecimentos prévios dos 

estudantes? 

• Há alguma sugestão de montar uma situação problemática com a turma a 

partir dos materiais a serem explorados? 

• Os participantes planejam, em suas propostas, participarem de forma 

mediadora na condução da atividade proposta? 

• Como se configuram as avaliações dentro das propostas? Quais conteúdos 

são verificados com a proposta apresentada? 

Olhando para esses critérios, o coordenador pode debater com os participantes quais 

pontos precisam ser trabalhados e revisitados no decorrer do curso, para que todos os 

objetivos possam ser contemplados. 

*** 

Ao final do encontro, solicitar a leitura do Texto I que deverá ser disponibilizado 

pelo professor coordenador. 
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2º Encontro – Problematizando 

   

Tema: Conhecimentos prévios e Situações Problemáticas 

Número de aulas: 4 aulas de 45 minutos. 

  

Objetivos: 

  

• Reconhecer a importância das atitudes no Ensino de Ciências; 

• Compreender a relevância dos conhecimentos prévios na educação; 

• Proporcionar a conceitualização em ciências; 

• Contextualizar a problematização na sala de aula. 

• Analisar os fundamentos e a estrutura de uma atividade demonstrativa. 

  

Conteúdos: 

  

• A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel; 

• A Teoria dos Campos Conceituais (TCC) de Gérard Vergnaud; 

• A Metacognição; 

• Atividades Experimentais demonstrativas. 

 

Momento I 

  

O primeiro momento será norteado pela revisão do que deverá já ter sido estudado 

pelos participantes no Texto I. Esse e os demais textos, que servirão de apoio, podem ser 

disponibilizados na melhor forma que os participantes decidirem compartilhar 

informações fora dos momentos de encontros. 

De acordo com a Teoria dos Campos Conceituais, este curso deve iniciar no intuito 

de atender a pergunta “como criar situações em uma aula de ciências?”, visto que serão 

elas a dar sentido aos conceitos que queremos que os alunos aprendam. Dessa forma, faz-

se necessário saber identificar os conhecimentos prévios dos alunos, a fim de que eles 

saibam lidar com as situações e os novos conceitos sejam considerados significativos. As 

problematizações são o arcabouço das situações e, inaugurando novos temas com novos 

problemas, amplia-se o repertório de situações que operam a conceitualização.  
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Eis alguns questionamentos para as discussões com os professores participantes: 

 

Uma vez que o formato das aulas e das avaliações são norteados pelos objetivos do 

planejamento, como você escolhe e quais costumam ser os seus objetivos em uma 

aula? 

  

Espera-se, com isso, investigar o que os professores costumam listar como 

objetivos para planejar aulas e atividades de ciências na sua prática cotidiana. Sugere-se 

que o coordenador liste todos eles num quadro (lousa) à medida em que forem citados, 

seguindo um método no estilo brainstorming para debater com a turma. Esses objetivos 

devem ser categorizados para avaliar se são, na maioria, voltados para os conteúdos 

conceituais, atitudinais e/ou procedimentais, o que levará a uma discussão sobre isso. 

  

Quanta importância os Conteúdos Conceituais têm no seu planejamento? 

  

Este questionamento deverá causar um desequilíbrio nas crenças dos professores 

quanto à seleção dos conteúdos que normalmente eles fazem em cada início de etapa no 

período letivo. É fundamental aproveitar a questão anterior para introduzir esta e fazer 

um paralelo entre os objetivos e os conteúdos que serão abordados. Proporemos que os 

professores discutam os pormenores de iniciarem um novo conteúdo a partir das 

situações, obrigando os alunos a buscarem novos conceitos, necessários para lidar com 

elas. Este é o momento propício para revelar a temática da TCC e de que forma as 

situações são importantes para se alcançar a aprendizagem científica, considerando a 

problematização como “carro-chefe” nas aulas de Ciências da Natureza. 

 

Que atenção você dá (ou deveria dar) aos conhecimentos prévios dos alunos? Como 

poderia lidar com eles no contexto da sala de aula? 

  

Apresenta-se, então, e discute-se a Teoria da Aprendizagem Significativa e o que 

seria, de fato, significativo para os estudantes. É hora de debater sobre aquilo que, 

segundo a TCC, “faz sentido” para os estudantes. Recomenda-se rever o experimento 

mental contado no Texto I, identificando todos os itens relacionados à problematização. 

Chamar atenção para as três hipóteses de relacionamento entre os conhecimentos prévios 

e os científicos, como apontados no Texto I. 



 

[10] 
 

 

Por que problematizar nas aulas de ciências? Como fazer isso? 

  

Ao fim das discussões deste primeiro momento, é a hora de introduzir uma síntese 

da Teoria dos Campos Conceituais para justificar sua importância no curso. Aqui, os 

participantes deverão compreender os conceitos inerentes à teoria, tais como “esquemas” 

e “invariantes operatórios”. Os detalhes dela poderão ser apresentados no segundo 

momento, quando uma proposta de atividade demonstrativa for discutida. Por hora, é 

fundamental que os professores possam compreender como despertar as situações em que 

o professor pode identificá-lo. 

  

Qual o papel do professor no ensino de ciências? 

  

Com esta pergunta, os professores participantes podem compartilhar as impressões 

quanto ao que fazem em sala de aula e criar a oportunidade de refletir sobre sua prática. 

Aos poucos, através de outros questionamentos, os participantes devem chegar às 

conclusões deste momento sobre a influência e atuação do professor de ciências para o 

ensino de sua disciplina. Esta é a hora de se discutir a mediação docente frente à 

tradicional transferência de conhecimentos e abordar os graus de liberdade dos alunos em 

atividades experimentais, assunto constante no Texto I. 

  

O quanto você se preocupa com suas atitudes na sala de aula? 

  

Este questionamento deve servir para uma discussão sobre o impacto das atitudes 

do professor no desempenho dos alunos frente às situações que a ciência oferece. Como 

o professor se coloca diante de um problema; como se refere aos colegas de trabalho e à 

conduta dele com professor; como ele responde a um estudante com dificuldades. Essa 

conversa deve abrir a apresentação da temática sobre conteúdos atitudinais e para 

importância de se trabalhar a Metacognição e as fases de uma mudança conceitual nas 

aulas de ciências. 

   

Momento II 

   

Para este 2º momento, pretende-se trazer a 1ª das três discussões respectivas aos 

três tipos de atividades experimentais. Aqui, entretanto, a apresentação de uma atividade 
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experimental demonstrativa deverá abrir espaço para a proposta de uma demonstração 

investigativa, que será aprofundada no próximo encontro. 

  

II.1 Desafio 

  

Primeiramente, exibe-se o formato de uma atividade pronta em um livro, ou outro 

material didático, esperando que os professores utilizem a proposta original da melhor 

forma que eles julgarem para uma atividade em sala de aula. O objetivo desta atividade é 

promover uma discussão sobre a proposta de uma Situação em sala de aula a partir de um 

experimento pronto em qualquer fonte conhecida pelos participantes. 

O exemplo a seguir (Figura 1) foi retirado do livro Demonstrações em Ciências de 

Fuad Daher Saad, da editora Livraria da Física. Ele pode ser impresso e distribuído, ou 

exibido por meio de um datashow. Em seguida, lança-se a pergunta: “Como deveríamos 

utilizar este exemplo para uma atividade demonstrativa em sala de aula”? 

Uma vez que os professores tenham feito suas colocações e todos tenham discutido 

as possibilidades apontadas, tanto do professor, quanto dos alunos, o coordenador deve 

exibir uma alternativa que pode ser encontrada no youtube.1  

 

Figura 1. Experimento “O frasco que engole uma bexiga inflada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.youtube.com/watch?v=xlV3kWNTbUU 
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No vídeo, um episódio da série “O Mundo de Beakman” (episódio 14 da 1ª 

temporada), apresenta um cientista propondo a mesma atividade no formato de um 

desafio. A ideia para o Momento II é discutir as expectativas para o ensino ao optar pelo 

formato de um desafio para os alunos, caracterizando uma Situação, bem como os 

pormenores de uma demonstração investigativa, antes mesmo de trazer o tópico para o 

encontro. É preciso que os professores participantes compreendam que uma atividade 

experimental, por mais simples que pareça, pode trazer um potencial para a abordagem 

problematizadora, mediante a proposta de uma Situação. 

 II.2 Bexigas comunicantes. 

  

Para esta segunda demonstração, vamos recorrer ao vídeo que apresenta duas 

bexigas ligadas por um tubo, o qual pode bloquear a passagem de ar quando quisermos. 

Se, contudo, o professor preferir, ele pode usar o dispositivo ilustrado no experimento da 

Figura 2.  

O experimento pode ser encontrado, novamente, no livro de Fuad Daher Saad, p. 

88. Antes de passar o vídeo, ou com o experimento montado, o coordenador deve ensaiar 

com os participantes uma demonstração do tipo investigativa, pedindo-lhes que levantem 

hipóteses do que irá acontecer. Em meio às tentativas, por mais absurdas, os participantes 

devem apontar embasamento para o que consideram que irá ocorrer. Em seguida, o 

fenômeno é apresentado com a liberação do ar (que deverá fluir da bexiga menor para a 

maior). 

 

 Figura 2. Experimento “Bexigas Comunicantes”. 
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Material: 

  

02 bexigas de látex (uma mais cheia do que a outra) 

02 válvulas de soro fisiológico (equipo de soro) 

01 tubo de borracha com diâmetro equivalente ao da boca das válvulas 

OBS.: Na falta de um equipo de soro, pode-se utilizar um pegador de roupas que 

consiga conter o ar entre as bexigas, as quais, depois de cheias, devem ser conectadas 

pelo tubo de borracha. 

 É provável que o resultado da demonstração seja conflitante com as expectativas 

dos professores. O coordenador deve perguntar pelo motivo da surpresa, caso isso seja 

constatado. Apesar do grupo de participantes ser formado por professores de Física, os 

quais não hesitariam em considerar as Leis da Termodinâmica nos seus conhecimentos 

prévios, provavelmente todos se surpreenderiam. Este experimento é um modelo de como 

promover os desequilíbrios cognitivos desejados no ensino de estudantes mais jovens. 

Essa desestabilização é resultado do conflito com os conhecimentos prévios que colocam 

uma pessoa em contato direto com seu metaconhecimento. Os participantes podem ser 

estimulados a buscar por possíveis explicações para o que observaram, sentindo-se 

incentivados a assumir uma postura ativa.  

 

*** 

 

Concluída esta etapa, recorremos a uma revisão do que foi feito no encontro. 

Recomenda-se questionar se os professores conseguem explicar os fenômenos 

observados neste encontro, com fins de experimentarem os processos intuitivos 

relacionados à metacognição (próximo assunto). O coordenador deve informar sobre as 

leituras necessárias para o 3º encontro e disponibilizar o Texto II. 
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3º Encontro – Atividades em Grupo 

  

Tema: Metacognição e Argumentação. 

Número de aulas: 4 aulas de 45 minutos. 

  

Objetivos: 

  

• Reconhecer a importância das atividades feitas em pequenos grupos; 

• Compreender os processos metacognitivos; 

• Trabalhar com os conteúdos procedimentais no ensino de ciências; 

• Identificar padrões argumentativos; 

• Analisar os fundamentos e a estrutura de uma atividade verificativa. 

  

Conteúdos: 

  

• Formas de organização das atividades experimentais no ensino de ciências; 

• Conteúdos atitudinais e procedimentais; 

• Argumentação em aulas de ciências; 

• Atividades Experimentais de Verificação.  

  

Momento I 

  

Para este encontro, os participantes devem ter estudado o Texto II. Partindo disso, 

as discussões poderão ser iniciadas com base nos questionamentos que foram colocados 

no próprio texto. 

De acordo com a TCC, a conceitualização parte do domínio de procedimentos que 

os alunos devem aprender, ou seja, requer um rol de habilidades e competências para 

analisar as Situações propostas, o que consiste no brotamento de um amplo e diversificado 

repertório de esquemas. Estes, por sua vez, são o que fazem com que a ação do aluno seja 

operatória, uma organização de comportamentos para uma dada classe de Situações. E 

uma vez que procuramos desenvolver conflitos que levem a uma remodelagem desses 

esquemas, a interação entre sujeitos tem um papel fundamental. A necessidade de 

compartilhar significantes e significados entre pares permitiria detectar as discordâncias, 
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atuando assim como apoios "metacognitivos" para a apropriação dos significados 

necessários para a formação dos verdadeiros conceitos. Portanto, conclui-se que tal 

compartilhamento ocorreria com maior proveito quando os alunos trabalham em grupos 

de estudantes na mesma Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI). 

Diante de tudo isso, há uma necessidade em focar os esforços deste curso ao 

encontro dos professores com a importância de se trabalhar os procedimentos no ensino 

de ciências e a promoção de conflitos e dissonâncias cognitivas. Tão importantes (ou até 

mais) que os conteúdos conceituais, a formação de Campos Conceituais do fazer 

científico passa, obrigatoriamente, pelo estabelecimento dos conteúdos procedimentais. 

Por esse motivo, neste encontro deve-se discutir o formato de trabalhos em pequenos 

grupos numa aula com atividades experimentais, a fim de permitir que viabilize as 

Interações Sociais. 

Algumas questões para incitar as discussões: 

  

Você é capaz de enquadrar as atividades experimentais que fizeram parte da sua 

formação, desde os tempos de escola, nas formas que conhecemos a partir do Texto 

II? 

  

Com esta questão, é esperado que os professores reflitam sobre o papel da 

autonomia que eles precisam assumir frente ao que lhes foi passado durante a formação 

inicial. É importante destacar como a realidade se reflete na prática dos professores e 

fazer um paralelo com o que esperar do aprendizado de ciências nas escolas onde atuam 

os participantes do curso. Aproveitando o ensejo, é o momento de verificar se o 

entendimento dos três formatos de atividades experimentais está claro para eles.  

  

Em quais ocasiões você costuma sugerir um trabalho em grupo às suas turmas? Com 

que objetivos? As leituras e discussões, até aqui, fizeram você repensar sua 

metodologia para este tipo de tarefa? 

  

Mais uma vez, cabe aqui uma reflexão sobre os motivos e objetivos que levam os 

professores de ciências a propor trabalhos em equipe com seus alunos. A discussão deve 

ser conduzida de maneiras a explorar as técnicas e estratégias que se deseja obter com 

tais atividades, além, evidentemente, dos conteúdos que o professor coloca em seu 
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planejamento. Espera-se que a leitura do Texto II sirva de ponte para uma revisão dos 

procedimentos escolhidos no momento de apontar os parâmetros desse tipo de atividade. 

  

Você já tinha conhecimento do conceito de Metacognição no ensino de ciências? 

Como ela está (ou poderia estar) presente no seu planejamento? 

  

Essa questão é uma porta de entrada para discutir o tema da Metacognição. É 

importante observar se ele já havia sido mencionado no debate da questão anterior, dentro 

dos objetivos apresentados pelos professores. Uma vez que o Texto II traz o segundo 

quadro com as categorias do processo metacognitivo, pode-se rever as duas para uma 

abordagem geral sobre o tema. Espera-se que os professores encontrem seus próprios 

desequilíbrios cognitivos ao investigar as formas de promover o metaconhecimento nas 

atividades em grupo.  

 

O que devemos ter como bússola para se programar uma atividade que vise os 

conteúdos procedimentais? 

  

Aqui podemos introduzir os conceitos de técnicas e estratégias na conversa, já 

apresentados no Texto II. Os participantes devem identificar a importância de atividades 

que levem à prática repetitiva de tarefas para o desenvolvimento de habilidades 

pertinentes ao trabalho científico, seja lá por qual forma de atividade experimental 

envolvido. As estratégias precisam ser listadas, especialmente com base no conhecimento 

prévio dos participantes (outra boa oportunidade para uma brainstorming). Dessa forma, 

o debate levaria a um esclarecimento quanto ao uso de técnicas e estratégias como 

favorecedor de uma aprendizagem significativa ao provocar desafios e oportunidades nas 

quais o estudante, mediado pelo professor, é levado a construir e reconstruir seu próprio 

conhecimento.  

  

Como a argumentação deve ser trabalhada em sala de aula? 

  

Esta é uma das perguntas cruciais do encontro. Já que a problematização foi assunto 

do encontro anterior, sugere-se que um vídeo seja usado aqui para instigar o processo 

argumentativo com os participantes. O vídeo pode ser uma reportagem, de cunho 

científico, que sirva de estopim para a elaboração de um problema por parte dos 
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professores. Dividir a turma em duas equipes, uma fazendo o papel do professor e a outra 

dos alunos, é uma estratégia válida. O importante é que todos possam constatar o emprego 

do que só será visto no Texto III, pois não se quer que eles já estejam predispostos a fazer 

isso agora. Relembrar o conteúdo no Texto II sobre os Eixos Estruturantes do 

Enculturamento Científico e a Base de uma Proposta Pedagógica Científica. 

  

O que vocês podem dizer sobre a afirmação, no Texto II, de que as atividades 

investigativas são um “tabu” no ensino de ciências? 

  

Com este questionamento, pode-se concluir este momento retornando à discussão 

da autonomia docente e como os professores se posicionam diante do currículo de 

ciências. Da mesma forma, discute-se o emprego de atividades experimentais nas 

próximas atividades nas escolas que eles atuam e apresenta-se o projeto de aplicar os 

conhecimentos apreendidos no curso, em sala de aula, com o intuito de apresentar à turma 

no último encontro. Os critérios podem ser discutidos entre os participantes. 

  

Momento II 

   

Os experimentos a seguir são sugestões retiradas de livros que trazem atividades 

experimentais, mas que não especificam contextos. Cabe aos participantes saberem 

avaliar se e como utilizar essas sugestões, as quais podem ser encontradas nos livros-texto 

adotados pela escola. Aqui, optamos por experimentos do tipo Verificação, que devem 

ser conduzidos em pequenos grupos, a fim de desenvolver o aprendizado por Interação 

Social de indivíduos na mesma ZDI. Espera-se que os professores possam dizer como 

acompanhar tais atividades na sala. 

  

II.1 Medindo a velocidade do som no ar. 

  

Para esta atividade, usaremos água, ou seja, deverá ser realizada num espaço 

destinado à experimentação. Vamos precisar de: 

 01 diapasão 

01 tubo de PVC (com mais ou menos 50cm) 

01 reservatório com o diâmetro maior que o do tubo de PVC (mínimo 1m de altura) 

01 régua 
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 Figura 3. Experimento destinado a medir a velocidade do som no ar 

 

 

Colocamos água no reservatório até quase enchê-lo, mas deixando espaço 

suficiente entre a superfície da água e a abertura do reservatório, para evitar molhadeira. 

Fazemos o diapasão vibrar acima do reservatório, dispondo o tubo de PVC entre ambos 

com uma parte dele submersa, conforme a Figura 3. 

Enquanto o som da vibração, amplificado pela coluna de ar, continua audível, 

variamos a coluna de ar mergulhando (ou emergindo) o tubo devagar. Ao detectarmos 

uma grande amplitude (intensidade) do som, medimos a altura h da coluna de ar interna 

ao tubo. Por meio dessa medida h, e uma vez conhecida a frequência do diapasão, 

determinamos a velocidade do som no ar. A sugestão de atividade foi adaptada do livro 

Alberto Gaspar, da Editora Livraria da Física. 

 O que o professor deve ser capaz de fazer é formular o questionamento inicial da 

proposta e conduzir a atividade sem dar pistas de como proceder. É improvável que os 

alunos consigam, sem ajuda, chegar ao resultado das equações que precisam usar. Como 

se trata de uma proposta de verificação, aconselhamos que seja feita em uma ocasião 

posterior, ou concomitante, ao assunto pertinente ao título da proposta. A questão inicial 

pode ser lançada em uma aula anterior, quando o professor deve perguntar aos alunos 

sobre uma maneira que eles usariam para medir a velocidade do som; talvez voltando o 

debate para o tema dos instrumentos musicais. 
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 II.2 Empuxo sobre uma pilha 

  

Para este segundo exemplo, é interessante que o assunto “Empuxo” já tenha sido 

visto, pois isso colocaria os alunos em uma situação conflitante, ao observarem uma 

montagem estranha ao que se encontra nos livros didáticos. Neste experimento, não temos 

como calcular valores de força, mas uma vez que o módulo do empuxo sobre um objeto 

corresponde ao peso do volume de fluido que ele desloca ao imergir, esse mesmo volume 

será colocado como contrapeso. Isso exigirá explicações que, em geral, fogem aos 

roteiros estipulados nas aulas teóricas.  

Com o auxílio de um pedaço de barbante e fita adesiva, faremos uma alça em duas 

pilhas grandes comuns e num frasco de temperos, conforme a Figura 4. Para evitar ao 

máximo o contato de resíduos químicos com a água, cubra as pilhas com fita adesiva até 

a completa vedação.  

Figura 4. Pilhas e frascos de tempero com alças 

  

 

 

 

 

Utilizando uma proveta com água, medimos o volume equivalente ao da pilha 2. 

Recomendamos que o professor peça aos alunos que eles pensem numa forma de 

conseguir essa exatidão. Façamos, então, a montagem da Figura 5: 

  

Figura 5. Pilhas e frasco em equilíbrio na balança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que o professor pode aproveitar a montagem anterior para explorar 

igualmente o estudo de torque e equilíbrio de corpos extensos... mas vamos lá! 
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Feita a montagem, aproximamos um béquer da pilha 2, quase cheio de água. Aos 

poucos, despejamos a água da proveta no frasco de temperos, enquanto mergulhamos a 

pilha 2 no béquer, tomando cuidado para desestabilizar os estudantes, não o sistema, 

como na Figura 6: 

   

Figura 6. Imersão de pilha na água e vertência simultânea de água da proveta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este experimento tem sua importância maior em estimular as explicações dos 

estudantes. Formule itens que auxiliem na orientação desse processo. Você pode pedir 

que alguns valores sejam calculados, desde que todo o raciocínio utilizado para isso seja 

justificado. Esta sugestão de atividade foi adaptada do livro de Helio Bonadiman, da 

Editora Unijuí. 

  

II.3 Índice de refração da luz branca na água 

  

O experimento a seguir foi adaptado do volume 2 da coleção “Física”, de Newton, 

Helou e Gualter (Editora Saraiva) e tem a finalidade de despertar a importância da 

observação e das técnicas de medida em experimentos de verificação. 

  

Material: 

01 tábua retangular (ou quadrada) de largura maior que 15cm 

01 recipiente com profundidade suficiente para que a tábua possa entrar nele 

01 compasso com grafite (ou um pires com diâmetro menor que 15cm) 

01 caneta esferográfica (ou pincel marcador permanente) 

01 régua de 30cm 
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Pequenos pregos ou objetos perfurantes para cravar a tábua 

 Desenhamos uma circunferência na tábua, usando o compasso, tomando o cuidado 

para demarcar os quadrantes com os respectivos diâmetros. Marcamos o centro da 

circunferência com um prego e colocamos um segundo prego na extremidade do círculo, 

assim como o ponto P no desenho 1 da Figura 7. 

 

Figura 7. Experimento para cálculo do índice de refração da luz na água. 

 

 

 

Mergulhamos verticalmente a tábua na água, de forma que o diâmetro horizontal 

fique alinhado com o nível da água. Olhando rentemente para os pregos na tábua (desenho 

2), vamos marcar o terceiro prego sobre a borda da circunferência, de forma que ele fique 

alinhado com a imagem dos dois primeiros, um na superfície e outro dentro da água. 

Ao retirarmos a tábua da água, veremos algo parecido com o desenho 3 da Figura 

7. Cabe aos alunos encontrarem uma relação entre o resultado da observação e o cálculo 

do índice de refração da luz na água, utilizando uma régua para fazer as medidas (não um 

transferidor). 

O experimento é interessante para a verificação da Lei de Snell-Descartes, ou 

mesmo para a introdução desse tema, se o professor souber conduzir a atividade, o que 

certamente provocaria o desejado conflito cognitivo. Com um pouco de trigonometria, os 

alunos podem chegar a uma equação que permita calcular o índice procurado, através da 

famosa lei da refração, sem ter que recorrer aos valores de senos dos ângulos. Também é 

possível usar esse experimento no formato de demonstração, mas não teria a mesma graça 

que deixar os alunos fazerem com as próprias mãos. 

 

*** 

Ao final do encontro, solicitar a leitura do Texto III que deverá ser disponibilizado 

pelo professor coordenador. 
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4º Encontro – O Papel do Professor de Ciências 

   

Tema: Mediação e Avaliação. 

Número de aulas: 4 aulas de 45 minutos. 

  

Objetivos: 

  

• Definir procedimentos de acompanhamento e avaliação das atividades 

experimentais. 

• Fazer correspondência entre a complexidade da tarefa e o nível da turma de 

estudantes. 

• Estabelecer os critérios para a condução de um debate argumentativo nas aulas. 

• Verificar a aprendizagem científica dentro da ZDI dos estudantes. 

• Analisar os fundamentos e a estrutura de uma atividade investigativa. 

  

Conteúdos: 

  

• O papel do professor nas atividades experimentais. 

• A Teoria do Flow e o grau de dificuldade das tarefas. 

• Propósitos e ações epistemológicas do professor para promover a argumentação; 

• Atividades Experimentais Investigativas. 

  

Momento I 

   

Neste encontro, os participantes devem ter estudado o 3º e último texto do material. 

Ao final das atividades programadas, eles deverão estar aptos a elaborar uma proposta de 

atividade experimental condizente com o que vem sendo trabalhado. É importante que o 

coordenador esclareça que os professores deverão apresentar, no próximo encontro, o 

planejamento e os resultados da aplicação da atividade na escola em que atuam. As 

características e os critérios de avaliação dessas apresentações devem ser discutidos entre 

todos ao fim do Momento II. 

Tendo em vista que nesta etapa o centro das discussões é a ação docente, cabe aqui 

entender que os Invariantes Operatórios (conhecimentos-em-ação), contidos nos 
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esquemas, são acionados pelos alunos no momento de enfrentar as situações propostas; 

dentro da TCC, os esquemas são uma organização de comportamento para uma dada 

classe de situações e podem conter quatro componentes: 

• Objetivos e antecipações, que permitem identificar situações; 

• Conhecimentos-em-ação, mediante os quais se pode reconhecer os elementos 

pertinentes à situação e a informação relevante à mesma; 

• Regra de ação, do tipo “se...então”, que permitem gerar uma sequência de ações, 

como um algoritmo; 

• Inferências que se efetuam durante a atividade, frente à situação. 

Assim, observam-se requisitos metacognitivos para a realização das tarefas e, pelo 

último componente, a necessidade de se avaliar a construção e o uso de argumentos pelos 

alunos. Já que não há como eles explicarem ou expressarem seus teoremas e conceitos 

em ação, é preciso trabalhar com os professores participantes a forma de avaliar o 

aprendizado científico, segundo todas as teorias aqui abordadas. Para o Momento I, 

algumas questões podem guiar a conversa, como vem sendo feito até então: 

  

Que objetivos costumam ser listados no seu planejamento de aulas? 

  

O propósito desta questão é averiguar a medida com que os fins da educação 

científica (citados no Texto III) são levados em conta no planejamento de aulas e 

atividades pelos professores de ciências. Seria significativo fazer um paralelo entre o que 

os professores fazem e os conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais que foram 

estudados aqui. Em seguida, rever o que poderia ser mudado a partir de então. 

  

Quais critérios você costuma seguir, ou criar, para escolher uma proposta de 

atividade? 

  

Em primeiro lugar, deve-se discutir se os critérios apontados no Quadro 2 do Texto 

III são contemplados nas respostas dos professores; em segundo lugar, essa é uma boa 

oportunidade para compreender o gráfico da Figura 2 e de que forma a Teoria do Flow 

poderia aparecer no planejamento das atividades. 
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Para você, o que é um bom professor? 

  

Investigaremos, a partir desse questionamento, se os professores observam a 

descrição deles mesmos naquilo que eles respondem e se o aprendizado no curso os levou 

a fazer aquilo que foi listado como imprescindível nos objetivos do programa: “habituar-

se a questionar criticamente aquilo que sempre se fez”. É possível que as respostas se 

assemelhem ao que os estudantes costumam responder para a mesma pergunta, o que 

deveria ser debatido com toda a turma: “o bom professor é o que os alunos descrevem 

como tal”? 

  

De que forma você monitora as atividades em sala de aula? 

  

É o momento de justificar o debate da questão anterior. O professor diferencia-se 

pela avaliação constante das atividades de aprendizagem; não pode resumir-se a lançar 

um problema para ver se os alunos vão resolvê-lo. A partir daqui, deve-se encontrar 

caminhos para colocar em prática o que se observa no Quadro 3 e chamar a próxima 

questão. 

  

Com base no quadro 7 (Texto III), como você promove a argumentação em suas 

turmas? 

  

Estuda-se o quadro com a turma e, em seguida, sugere-se uma discussão sobre o 

que preparar para a tarefa que eles irão aplicar em suas escolas. Seria interessante 

disponibilizar um material de leitura para servir de reflexão e orientação aos professores 

(um artigo com relato de experiência sobre argumentação, por exemplo). 

  

Que atenção você dedica à elaboração de uma proposta avaliativa? 

  

Com esta última questão, recomenda-se uma revisão dos objetivos apontados no 

início para que a avaliação seja planejada em grupo. Uma análise rápida dos quadros 4 e 

5, no Texto III, pode servir de orientação para mais discussões. 
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Momento II 

 

As atividades apresentadas até o momento foram sugestões de demonstrações e 

verificações que podem ser trabalhadas nas aulas de Física, chamando sempre a atenção 

para fatores indispensáveis ao bom andamento das práticas que se preocupam com a 

alfabetização científica dos alunos de nível médio. Na descrição dos procedimentos, 

recomendamos propostas que reúnam os alunos em grupos, ou com o professor, atuando 

apenas como mediador, lançando um desafio (problema), sem dar respostas, promovendo 

constantemente a argumentação em sala de aula. Aqui, não faremos diferente, mas 

incluiremos todos os demais itens com os quais o professor deve se planejar para atender 

ao máximo as implicações referentes às atividades experimentais, conforme discutidos 

nos Textos I, II e III que acompanham o curso. Por isso, optamos pela estrutura de uma 

Sequência de Ensino Investigativa (SEI) para montar a proposta de forma simplificada, 

sem perder de vista os estágios listados no Quadro 1 do Texto II. A leitura da primeira 

sugestão de atividade tem uma importância maior que as demais, pois apresenta os 

fundamentos que norteiam a escolha dos procedimentos. Da segunda em diante, a leitura 

é facultativa, embora tenhamos tentado abordar os seis temas estruturadores do ensino de 

Física, como constam nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

  

II.1 Aprendendo a Lei de Hooke (Movimento: variações e conservação) 

  

a) Proposta do problema 

  

Nesta atividade, o objetivo é fazer com que os alunos possam identificar a relação 

entre a ação do peso de um objeto e a deformação que ele provoca em uma mola como 

uma proporção direta e, a partir disso, enunciar uma equação matemática que funcione 

para determinar massas desconhecidas. Para iniciar esta atividade, a ser proposta em 

grupos de três a cinco estudantes, é fundamental que o professor se certifique de que os 

estudantes já tenham conhecimentos sobre as Leis de Newton (especialmente a segunda 

e a terceira), noções de estática e equações de 1º grau, embora seja previsível que eles 

optem, em primeira instância, pela regra-de-três simples. Para o sucesso da atividade, 

entre outros fatores, recomenda-se que seja habitual o professor construir e ler gráficos e 

tabelas com seus alunos em sala de aula. Comecemos com uma questão simples, que nos 

servirá de situação motivadora da atividade: Como funcionam as balanças de 
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supermercados e feiras? Ou ainda: É possível medir a massa de alguns objetos sem 

uma balança? 

  

b) Levantamento de hipóteses 

  

Até o momento do lançamento dessa proposta, é natural que os estudantes já tenham 

discutido em sala de aula a relação entre massa e peso de um objeto, diferenciando suas 

definições a partir de suas concepções alternativas. Contudo, para efeitos de exercícios 

em sala de aula, utiliza-se o valor dado para a aceleração da gravidade, o qual costuma 

ser aproximado para 10N/kg. Isso será observado pelo professor quando as primeiras 

hipóteses sugerirem o cálculo do peso de um objeto: 

  

“A balança calcula o peso de uma coisa e divide pela gravidade”. 

 

É possível que algum estudante faça referência a uma balança tipo dinamômetro, 

compreendendo seu funcionamento por meio de uma mola, o que não significa que ele 

seja capaz de descrevê-lo. Seja como for, o professor pode adicionar o problema de não 

se conhecer o valor da aceleração da gravidade, visto que ela depende de fatores 

relacionados a latitude a altitude. Nesta etapa, trabalha-se a Dimensão de Tarefa, no 

processo de Metacognição, conforme o Quadro 2 do Texto II. 

 

c) Elaboração do plano de trabalho 

 

Os alunos deverão se reunir em grupos (proporcionando o ambiente favorável para 

que se trabalhe a dimensão de Pessoa no Quadro 2 – Texto II – sobre Metacognição e as 

Interações Sociais). O professor precisa lançar uma tarefa para que os grupos tenham um 

ponto de partida. Veja que no Quadro 1 do Texto 1, onde se lê os graus de liberdade nas 

atividades experimentais, esse processo equivale ao grau IV. A tarefa, ou desafio, 

segundo a teoria do “flow”, não deve ser tão simples para que os alunos a resolvam em 

poucas etapas, nem tão complicada ao ponto de desestimulá-los. Uma sugestão seria: 

Vamos medir a massa de três objetos que trouxemos na mochila. 

Não podemos esquecer de pedir que os estudantes procurem apresentar resultados 

em forma de tabelas e gráficos, trabalhando dessa forma as representações simbólicas do 

tema em estudo. Precisa-se entrar em acordo com os alunos quanto à importância de 
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tomar nota de todos os passos e decisões tomas pelo grupo, mesmo aquelas que não 

trouxerem contentamento para os integrantes, pois até mesmo os resultados “errados” 

devem ser discutidos. Podemos, portanto, aconselhar aos grupos que selecionem um 

estudante para tirar fotos do procedimento e outro (ou o mesmo, num grupo limitado) 

para fazer todas as anotações do trabalho. Isso, no entanto, não deve eximi-los das 

discussões na equipe. De acordo com recomendações em leituras anteriores, é 

estritamente recomendável que o tema “Lei de Hooke” não esteja entre os conhecimentos 

prévios dos alunos.  

Espera-se que os estudantes levantem hipóteses que ainda não tenham sido 

apresentadas. Uma delas demandaria um objeto de massa conhecida. Os objetos 

“pesáveis” podem estar entre os trazidos por eles, ou encontrados no laboratório da 

escola. Neste momento, serão trabalhadas as dimensões de Estratégia e Planificação das 

categorias metacognitivas apontadas nos quadros 2 e 4, dos Textos I e II, respectivamente. 

 

d) Material experimental sugerido e arranjo experimental 

 

O professor deverá disponibilizar para cada grupo: 

• Molas de características variadas quanto ao comprimento, espessura e 

material (espirais de plástico, ou arame, que podem ser obtidos em 

papelarias; molas que fazem parte de kits de laboratório) 

• Régua de 30cm 

• Papel milimetrado 

 

Os seguintes objetos podem ser usados para “montar” uma balança: 

• Clipes de papel 

• Barbante 

• Fita adesiva (para grudar objetos, ou mesmo ser pesada) 

• Pratinhos descartáveis 

 

Caberá aos grupos debaterem como utilizar os instrumentos para estimar a massa de três 

objetos. Nesta fase, os alunos irão delimitar e explicitar (Quadro 7 – Texto III) as 

variáveis independentes (molas, objetos) e variáveis dependentes (elongação). Vale 

recomendar que – visando o estudo da Lei de Hooke – os alunos não tentem usar objetos 
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mais pesado que um sapato, o que vai depender das molas disponíveis. Numa conversa 

futura com a turma, o professor pode esclarecer as condições para uma mola atender ao 

comportamento de uma mola ideal. 

 

e) Coletando dados 

 

Devemos evitar que os estudantes recorram a esmo e confiantes à uma regra-de-

três simples, o que é esperado para os primeiros que identificarem a relação entre peso e 

deformação. O professor, circulando entre os grupos, deve atentar para as equipes que 

iniciarem o processo de medir as molas com a régua. Essa é a oportunidade de questionar 

os motivos e os objetivos desse procedimento, os quais podem ser parecidos com: 

 

“Achamos que o tamanho da mola muda para mais ou menos, dependendo do 

objeto” – o que pode ser observado com um objeto suspenso, ou apoiado sobre a mola. 

 “Pensamos em medir a mola sem nada pendurado e, depois, com um objeto 

suspenso, para ver o quanto ela estica”. 

 

O importante para o professor é sempre questionar “por quê”, “como” e “para quê”. 

Ao explicar, os alunos precisam recorrer aos conhecimentos-em-ação envoltos na 

atividade. A importância disso será ressaltada na construção de argumentos ao final de 

todo o trabalho. 

Outro aspecto relevante para atividades experimentais, sempre que possível, é 

discutir estimativas. Os alunos podem querer estabelecer um parâmetro de medida 

baseado em um objeto específico, usando unidades e frações dele como unidade padrão 

(p.ex. Um estojo de lápis tem a massa de 5/8 de um grampeador). Outrossim, espera-se 

que as equipes percebam a necessidade de utilizar tal parâmetro a partir de uma massa 

conhecida. O professor pode, uma vez que isso tenha sido externado pelos alunos, 

disponibilizar massas já aferidas (encontradas em um laboratório didático), ou sugerir 

alguma coisa que os alunos tenham, como um pacote de biscoitos, ou um tubo de cola, 

nos quais se possa observar o valor da massa de seu conteúdo em gramas. 

Ainda com relação à estimativa, um exercício interessante é aquele em que se pode 

usar uma garrafa de água descartável. Para isso, seria bom que os alunos já tivessem 

noções de densidade. Com a régua, aproximam uma medida para o nível de água quando 

a garrafa está cheia (digamos, uma garrafa de 300ml) e fazem uma proporção direta entre 
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nível e volume para estimar a massa de uma garrafa parcialmente vazia. O valor 

encontrado, pode ser usado como padrão. 

Chegamos a um ponto crucial do trabalho! O professor não deve deixar que os 

alunos aceitem imediatamente uma relação direta entre elongação da mola e massa. Dessa 

forma, eles usariam regras-de-três para encontrar todos os valores desejados. Isso 

incorreria no risco de que uma proporção direta e linear (de primeiro grau) fosse 

estabelecida em todas as atividades experimentais. Com dois ou três objetos de massas 

conhecidas, que podem ser trocados entre as equipes, isso pode ser evitado. Cabe ao 

professor instigar os alunos a obterem a confirmação para tal hipótese: será que isso 

sempre vai acontecer? Como podemos nos certificar disso? Por que vocês não testam 

essa hipótese com outros objetos, antes de prever valores desconhecidos? Essas são 

algumas questões que colocariam os grupos diante da necessidade de se repetir testes, 

trabalhando a dimensão de Monitoramento (Quadro 4). 

Concluindo este item do procedimento, o professor deve ter atenção voltada para 

os conteúdos atitudinais: observar o cuidado com os instrumentos, o respeito com os 

colegas e as outras equipes, as condutas gerais de laboratório, a dedicação; a participação 

de todos, tanto nas medições, quanto nas discussões. É possível, por exemplo, que os 

alunos já encarregados das tarefas de fotografar e tomar nota, conformem-se com tais 

obrigações e isentem-se das discussões. 

 

f) Interpretação dos dados e discussão de conceitos 

 

Nesta etapa, trabalhamos a dimensão de Avaliação (Quadro 4) dos procedimentos 

metacognitivos e a correlação de variáveis (Quadro 7). Uma das recomendações de nosso 

curso é que os assuntos sejam introduzidos com as atividades experimentais. Assim, a 

equação precisa ser “descoberta” pelos alunos. Para isso, é desejável que o professor se 

certifique de que os alunos já tenham trabalhado, em Matemática, a transformação de um 

gráfico linear em equação, assim como a compreensão de coeficiente angular. Caso isso 

não seja uma realidade, caberá ao professor de Física dedicar tempo para lhes ensinar. 

Espera-se que os alunos possam encontrar o fator constante nas relações que fizeram entre 

as massas conhecidas e as elongações (constante elástica). No entanto, mesmo que isso 

não ocorra, ou não seja representado por eles, ainda há necessidade de se interpretar o 

gráfico de uma função afim. O professor não pode deixar de cobrar a apresentação de 
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tabelas e expressões matemáticas que, porventura, tenham sido utilizadas (ou mesmo 

criadas). É possível que a Lei de Hooke “apareça” sem ser citada como tal. 

O registro escrito precisa ser avaliado. Portanto, cabe a exigência de um relatório, 

no qual os grupos utilizem de termos próprio da prática experimental e, especificamente, 

Físicos – como conceitos de força, massa, peso e unidades de medida – dando sentido aos 

conceitos. O professor pode, sempre que vir necessidade, auxiliar na elaboração das 

representações gráficas. 

 

g) Conclusão 

 

A conclusão pode ser parte integrante do relatório escrito e/ou oral, quando os 

estudantes formalizam as respostas para o problema inicial, discutindo a validade das 

hipóteses, dos procedimentos, equações e observações. Em atividades de comparação 

(molas diferentes deveriam fornecer os mesmos valores de massa para objetos iguais), 

vale pedir explicações para valores incoerentes e, também, cálculo de erro percentual. 

Outro aspecto relevante diz respeito ao desenvolvimento da argumentação. Logo, 

as conclusões precisam dissertar ideias fundamentadas e conclusões coerentes. O 

professor precisa estar atento para menções a textos que burlem a verdade para se chegar 

ao resultado “a qualquer custo”. Enquanto aproximações e estimativas são válidas, os 

“chutes” devem ser evitados e a criatividade enaltecida. 

Esse modelo de Laboratório Aberto serve como verificação do desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, técnicas (observação, medida), estratégias, comparação, 

interpretação e avaliação. Embora a formação e reformulação de esquemas, na definição 

de Vergnaud, não possa ser verbalizada, a atividade proporciona estágios procedimentais 

e conceituais válidos para o desenvolvimento de competências condizentes com a 

atividade científica e favorecem a Interação Social em todas as etapas, desde a discussão 

inicial sobre a situação colocada, até o momento da divulgação dos resultados.  

 

II.2 Curva de aquecimento da água (Calor, ambiente e usos de energia) 

 

Visto que é do cotidiano de todas as pessoas a necessidade de se alimentar, não 

seria demais esperar que muitas tenham curiosidades voltadas para o preparo de 

alimentos. Por isso, uma abordagem inicial do professor poderia ser parecida com uma 

afirmação: Sabiam que podemos baixar o fogo sob uma panela, depois que a água 
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nela começa a ferver, sem comprometer o cozimento? Recomendamos que afirmações 

positivas sejam evitadas, pois, implicitamente, elas estão dando um fenômeno como 

verdadeiro, caracterizando a atividade experimental como verificação. Outra forma de 

motivarmos a mesma tarefa poderia partir de uma indagação do tipo: O que aconteceria 

com a temperatura da água se baixássemos a chama do fogão? Se o professor puder 

disponibilizar algumas receitas de cozinha, ele poderia propor: Por que algumas receitas 

dizem para baixarmos o fogo a partir de um certo ponto, enquanto outras dizem 

para mantê-lo alto? Uma proposta investigativa para explorar essas situações foi 

adaptada de “Calor e temperatura: um ensino por investigação”, livro organizado por 

Anna Maria Pessoa de Carvalho e segue, novamente, uma SEI. 

 

a) Levantamento de hipóteses 

 

Espera-se que os alunos apontem interpretações relacionadas ao comportamento da 

água sob aquecimento. Enquanto alguns podem afirmar que a água da panela esquente 

indefinidamente, outros podem acreditar que ela somente aqueça até começar a evaporar. 

Independentemente disso, os conhecimentos prévios dos estudantes os levar a crer que a 

temperatura de 100ºC é determinante, seja ela máxima ou não, sem compreender o 

motivo. Essa é uma oportunidade para abordar a História da Termologia. 

Se as hipóteses dos alunos enveredarem-se para um “Depende”, o professor deve 

aproveitar para aprofundar a questão: Depende de quê? O que poderia influenciar o 

comportamento da água? As explicações e novas hipóteses vão determinar as variáveis 

do experimento (quantidade de água, intensidade da chama, tempo de aquecimento, 

material do recipiente). 

 

b) Elaboração do plano de trabalho 

 

Sejam quais forem as hipóteses e as variáveis, os alunos devem discutir estratégias 

para planejar os próximos passos e testar as hipóteses, pensando no material necessário e 

na coleta de dados. Lembre-se: o importante está em saber o que acontece em todo o 

processo e interpretar como isso influencia no processo de cozer alimentos. Não é apenas 

um problema de determinar qual a temperatura de fervura da água. 

 

c) Montagem do arranjo experimental e coleta de dados 
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Para montar o arranjo experimental da Figura 8, o professor pode fornecer o 

seguinte material, que seria facilmente encontrado em um laboratório didático, ou dispor 

de equipamento similares (exceto, talvez pelo termômetro).    

   

Figura 8: Arranjo Experimental 

 

 

 

 

 

 

       

• Béquer de 250 ml      

• Recipiente de alumínio de 250 ml 

• Termômetros (– 10ºC a 110ºC) 

• Lamparinas, tripés e telas para aquecimento, ou aquecedores elétricos. 

• Papel milimetrado 

• Água de torneira               

 

O professor precisa aprender a otimizar o tempo de aula. Pode-se pedir que cada 

um dos grupos investigue todas as mudanças de variáveis, ou pode sugerir que cada um 

deles fique responsável por quantidades diferentes de água, chamas mais ou menos 

intensas (mudando a potência em aquecedores elétricos), maior ou menor intervalo de 

tempo, recipientes de materiais diferentes.  

Durante a coleta de dados, os alunos devem observar mudanças na água, como o 

aparecimento de bolhas e/ou vapor. São os dados qualitativos. A coleta de dados deve ser 

feita até que o sistema encontre estabilidade, o que também deve ser acordado entre os 

grupos e o professor. Este, por sua vez, não pode deixar de cobrar a apresentação de 

resultados por meio de tabelas e gráficos, o que já pode iniciar durante o experimento. 
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d) Análise dos dados 

 

Esta etapa pode ocorrer em outro momento, em sala de aula, após a entrega dos 

relatórios (pedidos anteriormente). Nesse momento, o professor deve mediar as 

discussões em um debate a partir dos resultados, tanto por fatores estabelecidos como as 

variáveis, quanto por fatores que foram encontrados em comum. Se forem elaborados 

gráficos, ou equações, eles devem ser apresentados pelos alunos e analisados pela turma. 

 

e) Conclusão 

 

A conclusão da atividade se dá por meio da argumentação e das constatações dos 

alunos. O professor tem o papel de propiciar questionamentos pertinentes ao que ele 

observar no laboratório e nos relatórios, para fazer valer todas as etapas do processo. 

 

II.3 Constelações no hemisfério sul (Universo, Terra e vida) 

 

Todo professor de Física sonha em conseguir estimular seus alunos com aulas ao 

ar livre, especialmente se isso for viável com um telescópio, ou visita a um observatório, 

ou planetário (visitas são consideradas atividades práticas). Caso isso não seja possível, 

ele pode recorrer à construção de um telescópio artesanal em uma aula de óptica, ou 

utilizar um simulador virtual, que pode vir a calhar. 

Nesta sugestão de atividade investigativa, vamos exemplificar como o professor de 

Física pode trabalhar com textos, imagens e informática em uma mesma aula. Para isso, 

recomendamos o uso de um laboratório de informática com acesso a internet, já com o 

software Stellarium2 instalado nas máquinas. Da mesma forma, propomos a leitura do 

texto IV da obra “Viagem ao Céu” de Monteiro Lobato, intitulado “O céu de noite” 

(Figura 9. Para atividades com o computador, é indicado que os grupos sejam pequenos, 

com dois ou três alunos por máquina.  

A leitura do texto deve ser coletiva, com o professor. Vários problemas são 

colocados pela personagem Dona Benta para o leitor, que, ao contrário dos demais 

personagens da história, não tem como observar o céu noturno. 

 

                                                      
2 Disponível em: <http://www.stellarium.org/pt/> 
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A fim de trabalhar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor pode 

conversar com a turma sobre o que os alunos entendem a respeito das estrelas nos céus e 

as constelações. É provável que assuntos como mitologia e astrologia venham à tona, o 

que poderia enriquecer aulas posteriores.  

 

Figura 9: Ilustração do conto de Monteiro Lobato 

 

Logo nas primeiras palavras da história, a constelação do Cruzeiro do Sul é 

apresentada como problemática importante. Ela é colocada em um patamar semelhante à 

constelação da Ursa Maior. Dessa forma, pode-se propor que os alunos, auxiliados pelo 

Stellarium, consigam encontrar uma forma de orientação. Como os antigos navegadores 

podiam recorrer ao Cruzeiro do Sul para não se perder em alto mar? O texto coloca 

a constelação como “nosso relógio”, mas não esclarece sua “importância para os povos 

que vivem do equador para o sul”.  

Outras situações aparecem ao longo do texto e podem ser investigadas a partir de 

questões como: De onde vem os nomes das constelações? Por que os astrônomos 

batizam as estrelas com letras do alfabeto grego? (O que pode ser constatado clicando 

sobre elas no Stellarium). Como as constelações se comportam com o passar das 

horas? O que determina o signo de uma pessoa? (Que pode ser analisado se o professor 

conhecer um pouco mais do programa e não usaria tanto tempo da aula). 

Em um segundo momento na aula, após a localização e compreensão acerca das 

constelações visíveis no hemisfério sul, mudamos o foco para o uso da imagem da 

bandeira do Brasil (toda escola tem uma), tomando o cuidado para não gerar uma 

mudança brusca e descontextualizada. Ao olhar para ela, os alunos terão a oportunidade 

de identificar constelações dentro do círculo azul, fato que pode ser uma novidade para 

muitos. No entanto, é de se esperar que eles desconheçam o significado das constelações 

escolhidas e o porque de termos apenas uma estrela acima da faixa branca. A partir disso, 
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o professor deve apresentar outra situação para ser estudada, uma vez que novos 

conhecimentos já foram incorporados aos prévios. 

Ao recorrer ao uso da internet para pesquisa, é importante que o professor 

disponibilize sites reconhecidamente confiáveis. Para esta tarefa, o endereço eletrônico 

do observatório da UFMG (http://www.observatorio.ufmg.br/pas12.htm) é um bom 

exemplo, onde os alunos facilmente podem encontrar informações para responder a 

algumas questões. Para a explicação da estrela do Estado do Pará (acima da faixa do 

horizonte), sugerimos que os alunos sejam estimulados a buscar mapas políticos do Brasil 

contemporâneos ao dia da Proclamação da República, quando as estrelas foram dispostas 

na bandeira. 

Como sugestão de representações do aprendizado, já que não temos como recorrer 

a gráficos e tabelas, o professor pode estimular seus alunos a construírem bandeiras 

fictícias, ou modelos da esfera celeste segundo a Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, 

ou seja, do ponto de vista de um observador externo. O trabalho com modelos exige um 

estudo específico no ensino de ciências, mas a avaliação pode ser focada na argumentação 

do uso de escalas e outros artifícios usados na construção dos alunos. 

 

*** 

Esta sugestão foi colocada como uma proposta investigativa. Se o professor vem 

estudando a proposta deste curso a ponto de estar familiarizado com a SEI, então ele 

poderá identificar as etapas desta atividade experimental, os momentos para pedir que os 

alunos formulem hipóteses e como os testes podem ser feitos. 
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5º Encontro – Apresentando Resultados 

   

Tema: Atividades experimentais em aulas de ciências. 

Número de aulas: 4 aulas de 45 minutos. 

  

Objetivos: 

  

• Rever e avaliar o programa e o conteúdo do curso FIC. 

• Verificar e discutir os resultados das atividades experimentais realizadas pelos 

participantes do curso com suas turmas. 

  

Conteúdos: 

  

• Todo o conteúdo estudado e debatido ao longo do curso poderá ser revisitado 

durante as discussões oriundas da apresentação dos professores. 

  

Momentos I e II 

 

Diferentemente do que se fez nos primeiros quatro encontros, este último encontro 

não precisa ser dividido em dois momentos, pois todo o conteúdo teórico programado 

para o curso já foi estudado. Este encontro é a oportunidade para que os participantes 

possam apresentar, num formato acordado e preestabelecido pelo coordenador, os 

resultados de uma atividade experimental que tenham aplicado. 

Espera-se que os participantes (professores e professoras) tenham realizado alguma 

atividade condizente com o que foi abordado nos quatro encontros anteriores, sendo 

capazes de, inclusive, de pesquisar propostas e aplicar uma auto-avaliação, antes mesmo 

de apresentar para os colegas de curso. Seja lá qual for o tipo de atividade (demonstração, 

verificação, investigação) escolhido pelo docente, ele deve seguir os passos que foram 

apreendidos neste programa, desde seu planejamento, até a avaliação do processo. 

A apresentação de cada um dos participantes, julgando que o curso tenha sido 

preenchido pelo total de 10 vagas ofertadas, para a ocasião será disponibilizado uma 

média de 18 minutos para cada participante, intervalo que deve ser dividido entre 

apresentação e discussão entre coordenador e demais presentes. 
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Os participantes devem apresentar em detalhes todos os passos optados e os 

acontecimentos durante a aplicação da atividade. Os itens que a apresentação deve 

contemplar e precisam ser justificados, além do que o professor coordenador deve avaliar 

em cada um dos itens estão resumidos na relação abaixo. 

 

Apresentação deve conter O que avaliar em cada item 

Escolha do tipo de atividade 

experimental; 

É condizente com os objetivos da 

proposta. 

Inclusão da proposta no planejamento do 

professor; 

Propõe a introdução de um novo tema, ou 

a verificação dele. 

Descrição dos procedimentos e material 

utilizado; 

Qual o grau de liberdade dado aos alunos 

e previsão de participação de todos eles. 

Requerimentos e critérios para avaliação; 

Quais conteúdos (conceituais, atitudinais, 

procedimentais) estão presentes e podem 

ser verificados na proposta. 

Observações da ação dos alunos; A mediação do professor. 

Metodologia para identificação dos 

conhecimentos prévios; 

Houve preocupação com essa abordagem 

e ela buscou o interesse discente. 

Intervenções durante o trabalho dos 

alunos; 

O professor conduziu os alunos a 

resolverem o problema, ou adotar uma 

postura científica. 

Resultados e conclusões dos alunos. 
Como os alunos receberam e 

responderam à atividade. 

Resultados e conclusões do professor. 
Constatações referentes ao aprendizado 

científico. 

 

As apresentações podem ser feitas mediante construção de slides ou no formato de 

um relato de experiência, mas todos devem ser verbalizados em sala. A avaliação do 

professor coordenador deve ser compartilhada com os demais participantes ao final de 

cada apresentação, caracterizando uma aprendizagem em comunidade de prática, 

formadora. É fundamental que todos os presentes possam opinar, sugerir, criticar e se 

apropriar do conhecimento apreendido ao longo do curso para avaliar o desempenho de 

seus pares e aperfeiçoar os procedimentos em coletividade. 
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TEXTO I 
 

Com que frequência você questiona a sua metodologia de trabalho no Ensino de 

Ciências? O quanto você se preocupa com os conteúdos a serem cumpridos ao final do 

ano letivo? Você planeja suas atividades de maneira a incluir a participação de outros 

professores? Se essas questões ainda não fazem parte de suas indagações semanais, aqui 

vai outra: de que forma elas poderiam aprimorar o seu trabalho na escola? 

Normalmente, o cotidiano do(a) professor(a) de Ciências da Natureza (Física, 

Química, Biologia, que doravante serão tratadas como “Ciências”) costuma instigar 

outros tipos de perguntas, relativas ao processo de aprendizagem dos estudantes, com 

mais persistência do que aquelas relacionadas ao próprio ensino, mas quase sempre 

dispersam aquelas que nos remetem ao que a formação inicial e a prática já estabeleceram. 

Vejamos, então, que diferenças as próximas leituras poderão trazer para esta realidade. 

Arriscamos a dizer que a sua experiência com a sala de aula não justificaria 

divergências quanto à sua opinião acerca de fatores como a disciplina e a motivação dos 

seus alunos, quando comparadas a de professores com experiências diferentes. O tempo 

de atuação pode modificar a forma como você encara esses assuntos no seu dia-a-dia, mas 

a opinião inicial prevalece atrelada à máxima e que “alunos são todos iguais, só muda o 

endereço”. Embora as explicações sejam pertinentes em consideração à educação 

recebida em casa, aos males da modernidade, para não citar outros, vamos admitir que 

você, professor(a), tem alternativas para alterar seus julgamentos. Lembre-se de que: 

qualquer avaliação está intimamente atrelada aos objetivos e critérios que ela 

observa.  

Se os objetivos na sua metodologia ainda são os mesmos do seu tempo de estudante 

da educação básica, e seus critérios conferem com aqueles da sua graduação, é muito 

provável que a sua avaliação e seu julgamento sejam conflitantes com o que você qualifica 

como ideal. Isso acontece, porque seus objetivos enraízam seu plano de aula e seus 

critérios alicerçam os conteúdos inerentes à educação científica que, apesar de formarem 

um tripé, notoriamente, só dispõe de uma perna do ensino de ciências nas escolas 

brasileiras. 

Duas coisas precisam ser contempladas antes de continuarmos nossa conversa: 1) a 

educação científica sustenta-se sobre o tripé de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais; 2) os estudos nesta área devem orientar-se a saber sobre ciências, saber fazer 

ciências e saber aprender ciências. Temos muito o que fazer! 
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Conhecimentos Prévios 
 

Talvez a maior frustração para professores de ciências esteja nos resultados 

observados em provas de teor cumulativo (aquelas feitas no final de uma etapa), as quais 

revelam, não poucas vezes, surpresas com alunos que se mostram participativos e 

interessados durante a aula. Em decorrência disso, é comum que você procure uma saída 

para “ajudar” os estudantes com as notas e lançar mão de um “trabalho de pesquisa”, ou 

em grupo (num laboratório). Você já parou para pensar que suas atitudes também 

educam? 

As respostas aos problemas vinculados ao rendimento estudantil caem muitas vezes 

no dipolo “os alunos não aprendem porque estão desmotivados, ou estão desmotivados 

porque não aprendem”. Aqueles que seguem a primeira opinião, buscam formas variadas 

de tornar as aulas mais interessantes, ignorando o fato de que a motivação não pode ser 

trazida à tona por um agente externo, que não conheça aquilo que desperta o interesse nos 

estudantes.  

Podemos dizer que a motivação pode ser classificada de duas formas: a extrínseca 

e a intrínseca. A primeira é explorada por meio de recompensas como prêmios e pontos 

extras para o boletim; não vamos aqui confundir “motivação” com “interesse”. Um aluno 

pode interessar-se em obter suas recompensas por seu empenho, sem jamais sentir-se 

motivado a fazer aquilo que o requeira. Por outro lado, a segunda motivação é explorada 

quando alguma coisa desperta o interesse do estudante; ele sente prazer no que faz. Você 

vai concordar que este parece bem mais interessante, mas não há como deixar de lado que 

a carga de conteúdos a serem aprendidos pelos estudantes da educação básica é tão 

estafante que seria utópico esperar pela dedicação deles sem garantir aquela 

recompensa… mas vamos prosseguir. 

O que vai despertar o interesse dos estudantes? Em outras palavras, como alcançar 

a tal motivação intrínseca? De acordo com a teoria da Aprendizagem Significativa, de 

David Ausubel, não há como responder a esta dúvida sem conhecer de antemão o que eles 

já trazem de casa; chamamos isso de conhecimentos prévios. A mesma teoria diz que se 

não houver este interesse, não haverá aprendizagem. A partir de uma avaliação 

diagnóstica adequada, podemos descobrir em que situação os estudantes estão com 

relação ao que se pretende lhes apresentar. Não é uma questão de saber quais os programas 

de TV que eles preferem, mas algumas medidas para saber onde eles estão e até onde 
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podem ir. Simples perguntas nos dirão o que eles já são capazes de fazer, mas será preciso 

uma abordagem mais conflitante para nos dizer com o que eles podem lidar. 

Calma! O conflito a que nos referimos não deve gerar problemas em sala de aula; 

pelo contrário. Estamos falando de um conflito que leve os estudantes a duvidarem dos 

próprios conhecimentos diante de desafios que os conhecimentos prévios não 

consigam solucionar a princípio. Como uma cena em um filme, ou uma matéria numa 

revista, ou um cenário forjado que eles poderiam perfeitamente encontrar em casa. Seja 

como for, o enfrentamento de uma tarefa é um fator estimulante e motivacional, por dois 

fatores: a expectativa do êxito e o valor concedido ao êxito. A motivação intrínseca parece 

estar vinculada à autonomia sentida pelo aluno em seu aprendizado e na definição de suas 

metas. 

É normal que essa abordagem cause um certo alvoroço pela ansiedade que você 

gerou ao desestabilizar os estudantes. Isso seria ótimo! Os jovens e adolescentes de hoje 

não aprenderam a lidar com a demora e a impaciência. Você consegue imaginar um 

cientista que não saiba esperar? Não ache estranho: isso faz parte dos conteúdos 

atitudinais. Por enquanto, precisamos verificar, também, onde você - professor(a) - está 

ao longo do caminho que separa os conhecimentos prévios daquele ideal ao qual 

pretendemos levar nossos alunos. Você está em um espaço que chamaremos de Zona de 

Desenvolvimento Imediato, ou ZDI. Cabe a nós encontrarmos um equilíbrio entre até 

onde devemos ir com nossas aulas e os limites dos estudantes. A questão principal está 

em partir dos interesses deles além de atentar para uma avaliação que ajude o aluno a 

compreender o porquê de não aprender. 

 

Entendendo os porquês 
 

Agora que pudemos fazer um levantamento inicial dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, podemos olhar para o nosso currículo de ciências. Infelizmente, esse mesmo 

currículo não atenta para os conteúdos atitudinais e procedimentais tanto quanto para os 

conceituais. Assim, ditamos o ritmo das nossas aulas e do planejamento, como um todo, 

na esperança de cumprir com todos os assuntos (muitas vezes presentes no índice de um 

livro) em tempo hábil. Pode-se buscar homogeneidade nessa atenção. Pense bem! E se 

pudéssemos tratar os conteúdos conceituais como um meio (não um fim) para 

desenvolver os outros dois? Compreender exige muito mais cognitivamente do que 

repetir os conceitos que foram explicados pelo professor. Esses conceitos só são 
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adquiridos quando se confere significado aos dados, ou seja, quando se compreende a 

informação dada. 

Outra informação considerável atrelada aos conhecimentos prévios, mas que pode 

nos remeter aos conteúdos que se deseja trabalhar na escola, diz que as pessoas não 

tendem a pensar de forma científica quando se deparam com problemas. Nesse caso, é 

bastante improvável que nossos alunos adquiram um raciocínio científico, embora lógico, 

diante de um problema cientificamente colocado. Isso significa, que não adianta despertar 

o interesse dos estudantes, partindo dos conhecimentos prévios já conhecidos por você, 

se eles não têm as habilidades necessárias para lidar com a tarefa.  

Um dos grandes problemas na aprendizagem de ciência, além das dificuldades em 

adquirir habilidades entre os alunos, é que eles conseguem fazer determinadas coisas, mas 

não entendem, nem muito menos sabem explicar ou aplicá-las em novas situações. Há 

uma confusão entre “entender” e “aprender” nas escolas, pois os professores contentam-

se com a resposta afirmativa dos alunos ao perguntar se eles entenderam o conteúdo, mas 

não conseguem utilizar este mesmo conteúdo para resolver problemas e interpretar 

fenômenos. 

Todos têm o direito de mostrar esses resultados. O que frustra o ensino é a 

indisposição dos estudantes da educação básica em saber encarar uma dúvida, um 

problema, um desafio. Esta postura é transferida para as situações adversas do cotidiano, 

alimentando a ansiedade pela resposta (quando os alunos pedem que o professor responda 

logo), a insegurança de fazer sozinho e a falta de iniciativa em atividades que requerem 

coletividade. Como podemos, então, aliar os conhecimentos prévios a uma proposta de 

ensino promissora?  

Primeiramente, você deve conhecer a sua forma de admitir os conhecimentos 

prévios dos alunos na educação. Recorde-se de que você deve criar situações que os 

alunos não consigam aceitar, pois os conhecimentos prévios deles não permitem; se 

conseguir isso, você chegou ao ponto em que os conhecimentos científicos irão suplantar 

os cotidianos, o que só pode ocorrer por meio da metacognição (da qual falaremos daqui 

a pouco). Há hipóteses de transição entre o conhecimento cotidiano e o científico e é 

possível que isso ocorra de três formas: 

 

1) São conhecimentos perfeitamente compatíveis, pois compartilham da mesma 

natureza. Dessa forma, uma vez que a divergência é sociocultural, bastaria agregar 

novos conceitos para que os alunos pudessem usá-los da melhor forma. 
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2) São conhecimentos incompatíveis, havendo a necessidade de mudar os 

conhecimentos prévios para aproximá-los dos científicos. 

3) Pode-se encontrar um nivelamento entre o conhecimento cotidiano e o científico, 

de forma a promover uma hierarquia que traduza a maneira de encarar um 

problema, ou sincronizar ambos para que o aluno possa refletir sobre as diferenças 

entre ambos. 

 

Compreender a importância dos conhecimentos prévios é o primeiro passo para 

corroborar a Teoria da Aprendizagem Significativa. Um instrumento recomendável para 

avaliar a aprendizagem de ciências em seu processo formativo é o conhecido Mapa 

Conceitual, apresentado por Novak e Gowin, apoiados nessa teoria. Se você ainda não 

está familiarizado com este instrumento, recomendamos que discuta isso com os colegas 

de trabalho e faça uma pesquisa no acervo cibernético. Muitos programas gratuitos estão 

on-line à sua disposição para construir Mapas Conceituais com os alunos. 

Entretanto, é importante você saber que a famosa teoria de David Ausubel pode ser 

considerada como pertencente aos adeptos da primeira hipótese listada acima. Da mesma 

forma, lembre-se de que há também três tipos de conteúdos a serem contemplados no 

ensino de ciências, e os Mapas Conceituais, como o próprio nome diz, prima pelos 

Conteúdos Conceituais. Eles são importantes para a nossa proposta, pois serão o meio 

para atingirmos nossos objetivos, mas estão longe de merecerem mais atenção do que as 

atitudes e os procedimentos da ciência. Antes de continuar, talvez você queira se 

perguntar se isso é realmente necessário. 

 

Solucionando problemas 
 

Vamos fazer um simples experimento mental. Imagine que você precisa trocar o 

óleo do motor do seu carro, mas aquele que você usou desde sempre não é mais 

encontrado no mercado. Talvez a saída mais simples seja a de perguntar para um 

mecânico qual o produto que ele recomendaria para substituir o que você costumava usar, 

o qual era o indicado pela montadora do seu carro. Acontece que você gosta muito do seu 

carro e sempre teve todo o cuidado com a manutenção. Você pode confiar no mecânico, 

ou seguir a máxima que diz “se você quer algo feito do seu jeito, faça você mesmo”! 

Durante um final de semana, depois de consultar a opinião de outros mecânicos e 

conhecidos seus, você resolve procurar na internet tudo que puder sobre óleo para motor 
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de automóveis; sites sobre carros, páginas virtuais de revistas especializadas, vídeos com 

programas conceituados… você aprende tanto sobre o assunto, que não apenas se sente 

seguro para pesquisar o melhor para o seu carro, como também quer conversar sobre isso 

com parentes e amigos e até acredita poder aconselhar pessoas que se vejam na mesma 

situação em que você esteve. 

Talvez a analogia tenha sido muito clara, mas que tal analisá-la mais de perto? O 

acaso colocou você diante de um problema para resolver; chamemos isso de “situação”. 

Se você fosse como a grande maioria dos estudantes de ensino médio, teria se contentado 

com a sugestão do mecânico, pois veria nele o que os estudantes veem no professor: o 

dono do conhecimento. Só que o fato de você gostar do seu carro, tornou essa situação 

interessante para você, pois o que você sabia ser o melhor para ele (seus conhecimentos 

prévios) não lhe eram mais suficientes, visto que o óleo da montadora não estava mais 

disponível. 

Você, então, assume atitudes que exigiram mais do que é costume fazer e suas 

decisões vão desde uma conversa com seus conhecidos (colegas de turma), até uma 

pesquisa na internet, o que resulta em procedimentos de criteriosidade e seleção. Um final 

de semana foi necessário, pois a cada nova informação propunha a você novas situações, 

o que exigiu o levantamento de hipóteses, análises e tomadas de decisão. Você aprende 

coisas novas, como o significado dos códigos nos rótulos das garrafas de óleo no mercado. 

Por fim, você troca informações com seus parentes e amigos, faz uma pesquisa de preços 

e sente a satisfação de ter feito a coisa certa e a escolha mais indicada para solucionar o 

seu problema. Imagine a felicidade de poder sugerir alguma coisa para seus parentes 

quando souberem o que você fez? 

Na estória descrita pode-se dizer que houve aprendizado por meio do que podemos 

chamar de Pesquisa Dirigida, estratégia esta que parte da hipótese de incompatibilidade 

entre os conhecimentos cotidianos e científicos. Não houve, de fato, um professor para 

que esse aprendizado ocorresse, embora se possa acreditar que tal era o papel do conteúdo 

na internet, mas não podemos esquecer que descrevemos um contexto de ensino informal. 

Você saberia identificar quem fez o papel do professor? 

No caso da educação formal a estória é um pouco mais delicada, mas envolve passos 

muito parecidos. A fim de descrever o que aconteceu, faremos uma breve discussão sobre 

a Teoria de Gérard Vergnaud, a qual defende que a aprendizagem vai ocorrer quando os 

estudantes se depararem com uma situação que confronte seus conhecimentos prévios. 

De acordo com Vergnaud, não se deve confiar cegamente na estratégia de tomar esses 
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conhecimentos (muitas vezes do senso comum) para planejar as atividades letivas, pois 

eles podem representar obstáculos à aquisição de novos conceitos (Conceitualização), 

caracterizando uma incompatibilidade entre os conhecimentos. Tampouco se deve 

penalizar essas concepções alternativas quando elas aparecerem, mas trabalhar para que 

elas desapareçam. O ensino por meio de Conflito Cognitivo descreve três fases que 

indicam possibilidades de abordagem do enfoque:  

1) Identificação, para professor e alunos, das concepções iniciais destes; 

2) Apresentação do conflito e tomada de consciência do problema; 

3) Consolidação dos novos conhecimentos e generalização. 

A teoria de Vergnaud analisa o que acontece entre as fases 2 e 3.  

O processo de conceitualização do real é o que buscamos no ensino de ciências. Ele 

ocorre através de três conjuntos que definem um conceito: o primeiro, das situações, dá 

sentido ao conceito, o qual deve fazer sentido (ter significado) para o estudante; o 

segundo, dos invariantes operatórios, são as informações a serem usadas para enfrentar o 

problema (os quais a teoria de Vergnaud divide em “conceitos-em-ação” e “teoremas-

em-ação”); o terceiro é o conjunto das representações simbólicas, como as palavras e 

códigos necessários para auxiliar a compreensão. Esses termos fazem parte do processo 

de construção de um novo Campo Conceitual, que compõe as estratégias a serem seguidas 

para solucionar um problema. Por esta razão, essa é conhecida como a Teoria dos 

Campos Conceituais. 

Que tal esclarecer algumas coisas sobre a nossa analogia? Tudo partiu de um 

problema. Uma situação. Na escola, tente não confundir o que vamos chamar de 

Problematização com aqueles exercícios encontrados nos livros didáticos, ou avaliações 

externas, muito menos com aquelas questões de olimpíadas que levam alunos fantásticos 

a competirem entre si. A proposta que estamos apresentando faz exatamente o contrário 

de promover competição. Contudo, antes de entrar em detalhes sobre como problematizar 

no ensino de ciências, é chegada a hora de revelar - o que será esclarecido aos poucos - 

que julgamos os cenários proporcionados pelas atividades experimentais como os mais 

adequados para conduzir esse aprendizado à luz da teoria de Vergnaud. 

Consideramos “atividades experimentais” aquelas atividades práticas, que podem 

ocorrer em qualquer ambiente de aprendizagem (dentro ou fora da escola), nas quais o 

estudante está envolvido na manipulação de variáveis e objetos. Assim como as 

atividades práticas, em geral, o estudante participa diretamente da obtenção de dados e 

podem ocorrer em laboratórios didáticos, ou não. 
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Problematizando 
 

E agora? Teremos que planejar um experimento para cada aula?! Não vamos 

confundir experimentos com Atividades Experimentais. O cerne desta proposta jaz no 

lançamento de um problema, tarefa esta que cabe ao professor (não ao acaso, como na 

nossa estória) e configura a primeira de três etapas de um Sequência de Ensino 

Investigativo3, sugerida aqui por ser condizente com a teoria de Vergnaud quanto ao 

embasamento em situações. 

Acreditamos desta forma que as atividades experimentais terão por base uma 

proposta pedagógica de alfabetização científica, desde que: 

❏ os alunos procurem resolver as situações levantando hipóteses, a partir de seus 

conhecimentos prévios, e testando-os; 

❏ criem um ambiente de aprendizagem, onde os alunos argumentem a partir dos 

dados obtidos; 

❏ os professores levem seus alunos a analisarem os dados, também de forma 

quantitativa, por meio de gráficos, equações e fórmulas; 

❏ o novo conhecimento seja transposto para a vida. 

Pesquisas que datam da década de 1960 já qualificavam os tipos de propostas quanto 

aos graus de liberdade dados aos estudantes diante de um problema. O Quadro 1 a seguir 

resume os cinco graus com relação às atividades que ficam a cargo do professor (P) e do 

aluno (A). Nossa proposta pode ser considerada de grau IV. 

 

Quadro 1. Graus de liberdade nas atividades experimentais. 

Etapa GRAU I GRAU II GRAU III GRAU IV GRAU V 

Problema P P P P A 

Hipóteses P P P A A 

Plano de trabalho P P A A A 

Obtenção de dados A A A A A 

Conclusões P A A A A 

Fonte: CARVALHO, A. M. P. (et al) Ensino de Física. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

                                                      
3 SEI - apresentada por Anna Maria Pessoa de Carvalho em CARVALHO, A. M. P. (org.) Ensino de 
ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage 
Learning, 2013. 
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Há de se encontrar um equilíbrio entre o cotidiano e a linguagem científica. Uma 

mudança brusca pode ocasionar um rompimento no que Paulo Freire chama de 

“curiosidade ingênua”, fundada na vivência cotidiana, o que poderia causar o 

distanciamento e a desmotivação. Todavia, alguns cuidados devem ser tomados na hora 

de propor uma situação. Por exemplo, difunde-se muito o uso da História da Ciência, para 

trabalhar as mesmas problemáticas e experiências históricas de cientistas clássicos, mas 

deve ser conduzido com rigoroso cuidado, pois os contextos são notoriamente 

contrastantes e não podemos esperar que os alunos tenham a mesma visão e raciocínio 

que pessoas como Galileu e Faraday. 

Pensando nisso, eis algumas sugestões para você começar a refletir sobre a 

formulação de um problema para suas próximas aulas: 

❏ o problema deve ser apresentado em uma linguagem clara e acessível; 

❏ levar em conta que as conclusões e reflexões dos alunos deverão ser explicadas, 

o que precisa permitir uma aproximação da linguagem científica; 

❏ possibilitar uma solução compatível com o contexto da sala de aula. 

Ressaltando que os conteúdos conceituais devem ser um meio para se chegar a um fim, 

tente sempre fazer com que seus alunos exerçam seus pensamentos sobre os fenômenos, 

mas não com questões que lhes levem a usar o que acabaram de ver com você, e sim 

criando condições para que novos conhecimentos sejam necessários no processo. Como 

a assimilação de novos conhecimentos vai acontecer é o que se verá em seguida. 

 
A Metacognição 
 

A construção de novos conceitos, ou Conceitualização, deve acontecer de forma 

gradual. Dentro do ambiente escolar, o professor pode lançar mão de experimentos, jogos, 

textos, atividades que levem o estudante da ação manipulativa (por assim dizer) para a 

ação intelectual. Na estória do óleo (lembra?), isso se observou durante a pesquisa de 

final de semana, concluindo com a pesquisa de preços. Na vida real, isso leva tempo e 

pode ser classificado como um ensino Construtivista, por este e outros motivos. 

Mais importante do que as eventuais conclusões às quais os estudantes chegarão, é 

a tomada de consciência de como o problema foi resolvido e por que deu certo. Essa 

mudança conceitual que estamos visando pode ocorrer em quatro fases: 
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1) O aluno se viu insatisfeito com o que suas concepções alternativas lhe 

apresentavam; 

2) Constatou a disponibilidade de uma nova concepção inteligível; 

3) Essa nova concepção pareceu-lhe plausível; 

4) Ela se mostrou mais frutífera ou produtiva que a concepção alternativa inicial. 

Cabe a você, professor e professora de Ciências, conduzir os estudantes nessas quatro 

fases, a fim de promover uma desestabilidade necessária no processo de trabalhar as três 

dimensões que fazem parte da primeira categoria de conhecimento sobre o próprio 

conhecimento (Quadro 2) do indivíduo. 

Portanto, partiu-se da premissa de incompatibilidade de conhecimentos, mas se pode 

encontrar um equilíbrio entre esta hipótese e a terceira, a qual sugere uma conexão entre 

o conhecimento cotidiano e o científico por meio de processos metacognitivos, 

transformando as diferenças entre eles em objeto de reflexão. Dessa forma, espera-se que 

as teorias de ambos possam ser integradas como diferentes níveis de análise ou de 

complexidade na interpretação de um problema.4 

Esta abordagem se remete ao ensino por Explicação e Contraste de Modelos. Ela 

não concorda que os alunos sigam os mesmos passos dos cientistas; eles devem 

reconstruir e integrar os valores, os métodos e os sistemas conceituais produzidos pela 

ciência com a ajuda do professor. Este enfoque não aceita o isomorfismo entre a 

construção do conhecimento científico e seu aprendizado por parte dos alunos, mas 

admite a independência entre os conhecimentos. 

 

Quadro 2. Primeira categoria do processo de metacognição. 

Categorias 
Elementos 

ou 
Dimensões 

Conhecimento que/sobre... 

Conhecimento 
sobre o 
próprio 

conhecimento 

pessoa 
o sujeito tem sobre si enquanto ser cognitivo e o 
funcionamento de suas convicções em realizar atividades 
e aprender. 

tarefa 
o sujeito tem sobre a natureza, as exigências e os critérios 
da atividade que irá realizar. 

estratégia 
os meios mais prováveis para se alcançar os objetivos 
cognitivos. 

Fonte: autoria própria. 

                                                      
4 POZO, J. I., CRESPO, M. A. G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao 
conhecimento científico. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
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A segunda categoria do processo de metacognição será trabalhada no Texto II. Os 

processos intermediários, os quais levam à tomada de consciência que se deseja, 

requerem, entre outras coisas, a participação do professor. Esse tópico será discutido no 

Texto III. Por hora, esperamos que você possa discutir os elementos do Quadro 2 com 

seus colegas de profissão e propor mudanças no Mapa Conceitual da Figura 1, a fim de 

verificar se os seus processos metacognitivos são capazes de compreender e/ou recriar as 

conexões apresentadas. 

 

 

Figura 1. Construção do conhecimento científico na sala de aula. 
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TEXTO II 
 

Em nossa conversa anterior, justificamos a preferência e recomendação pelo uso de 

atividades experimentais nas aulas de ciências naturais na educação básica. Nossos 

argumentos vislumbram a Teoria dos Campos Conceituais, os processos metacognitivos 

e as vantagens de se trabalhar com a Problematização. Discutimos a necessidade de 

planejar nossas atividades docentes olhando para os conteúdos atitudinais e 

procedimentais, da mesma forma que o fazemos com os conteúdos conceituais, embora 

ainda não tenhamos concluído essa discussão. Nas próximas páginas, precisamos 

encontrar as estratégias e as técnicas para o trabalho com atividades experimentais 

funcionar adequadamente (ou seja, de acordo com o perfil de suas turmas) e tentaremos 

convencê-lo(a) a preparar suas aulas de modo a evitar que seus alunos trabalhem 

individualmente de hoje em diante. 

Primeiramente, vamos conhecer as três formas de organizar atividades 

experimentais em aulas de ciências. Veja se você identifica em qual delas se encaixam as 

aulas que você teve, tanto na escola, quanto no seu curso de formação inicial, e reflita 

sobre a herança que essas experiências deixaram para você planejar suas aulas e 

atividades práticas. 

 

Quadro 3. Formas de organização das atividades experimentais no ensino de ciências. 

Atividade Características Sabe-se que... Por outro lado... 

Demonstração 

As interações dos 
estudantes com o 
material experimental 
podem ser somente 
visuais, quando a 
experiência é feita 
pelo professor. 

ilustram o que foi dito em 
sala de aula; 
comprovam o conteúdo 
ensinado; 
o fim da tarefa já é 
determinado pela técnica 
usada; 
prega a relação vertical  
aluno-instrumento. 

torna menos abstratos os 
conceitos abordados; 
torna mais interessante, 
fácil e agradável o 
aprendizado; 
motiva a participação dos 
alunos; 
cria oportunidades para a 
construção científica de 
um dado conceito. 

Verificação 

Permite uma interação 
direta dos estudantes 
com o material 
experimental, a título 
de constatar a teoria 
observada em sala de 
aula. 

correspondem à baixa 
demanda cognitiva; 
costumam seguir um guia 
de atividades, cujo 
resultado já é esperado; 
constituem conclusões de 
que “o professor estava 

correto”. 
 

podem contribuir para um 
aprendizado científico; 
viabilizam as primeiras 
vivências em grupo; 
propiciam o 
desenvolvimento de 
importantes habilidades; 
treinam os estudantes a 
observar e medir. 
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Atividade Características Sabe-se que... Por outro lado... 

Investigação 

Mediante a 
experimentação, 
baseia-se na 
problematização, 
elaboração e testes de 
hipóteses, por meio de 
pesquisa. 

possibilita o maior 
engajamento dos 
estudantes na 
aprendizagem científica;  
apresentam as bases do 
ensino construtivista; 
requer preparo adequado 
do professor. 

 
a eficiência dessa 
abordagem depende do 
envolvimento dos 
estudantes no processo de 
aprendizagem; 
representam um tabu no 
ensino de ciências. 
 

Fonte: Autoria própria 

 

Neste momento não vamos fazer uma opção por uma ou duas dessas categorias, 

alegando preferência ou conveniência, mas conversar sobre as características de uma 

adequada aplicação das atividades experimentais e deixar que você discuta maneiras de 

implementá-las em qualquer caminho que você escolha. Não há necessidade de abrir mão 

de qualquer um dos métodos do Quadro 3, desde que você saiba como fazer. Essa escolha, 

assim como outras, são atribuições que cabem a você, personagem importante da 

mediação das atividades. No entanto, o fato de essa mediação ser o fiel da balança que 

acompanha o ritmo da aprendizagem de seus alunos, coloca você como gerente da ZDI. 

Tal posto confere poderes e responsabilidades, mas também um status delicado aos olhos 

daqueles que trabalham na ZDI: os próprios alunos. 

 

Conteúdos Atitudinais 
 

O professor, do ponto de vista dos estudantes, representa a ciência personificada. 

Ele é o dono do conhecimento e o regente dos processos, os quais iremos descrever nas 

vertentes das estratégias e das técnicas. Dessa forma, os estudantes recorrem a você 

quando não sabem, ou não querem pensar sobre um problema. Na compreensão e no 

costume deles, a sua preocupação é tão somente com os conteúdos conceituais, pois é 

com estes que virão as notas de que eles tanto precisam. Contudo, se você chegou até 

aqui, significa que sua atenção também está voltada para os conteúdos atitudinais. 

Não vamos entrar aqui na discussão sobre os pormenores inerentes à faixa etária 

com a qual estamos lidando e todas as implicações envoltas na necessidade que nossos 

adolescentes têm em voltar seus olhares para um ídolo, um modelo. O fato é que, entre 

outras coisas, nossas atitudes como docentes estão sempre na vitrine de nossos alunos e 

somos, por eles, avaliados constantemente. O trabalho com as atitudes começa com 
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nossas ações: a maneira como agimos diante de um problema (científico ou não), como 

falamos de nossos colegas de trabalho, o modo como atendemos a um aluno com dúvidas, 

como usamos os instrumentos em sala de aula, como atuamos perante a ciência. Se 

admitimos uma postura positivista, de conferir a resposta no fim do livro, de aceitar o 

“tudo ou nada” nas respostas dos estudantes, de encarar o erro como definitivo… seremos 

copiados. Da mesma forma que acontece na nossa formação, não podemos esperar que 

um professor de ciências possa assumir uma postura autônoma e inovadora, se não foi 

aquela observada e apreendida na licenciatura. 

Buscamos uma realidade, que se inicia na escola, na qual os futuros cidadãos sabem 

buscar a informação quando precisar e onde for confiável, e desenvolver as competências 

de organizar, interpretar e fazer uma assimilação crítica quando essa informação lhe for 

apresentada. Nessa realidade, a inclusão das atitudes é feita de forma contínua, não como 

listada numa atividade específica. Não se “ensinam” os conteúdos atitudinais, quais 

sejam: 

❏ as atitudes, que se referem às regras ou padrões de conduta, disposição para se 

comportar de modo consistente (componente comportamental); 

❏ as normas, que são as ideias ou crenças sobre como é preciso comportar-se 

(componente cognitivo); 

❏ os valores, que se referem ao grau em que foram interiorizados ou assumidos 

os princípios que regem o funcionamento dessas normas (dimensão afetiva). 

Uma maneira de fomentar as mudanças necessárias, já que elas não podem ser 

“ensinadas”, obedece à mesma recomendação dada ao trato com os conhecimentos 

prévios. É útil introduzir conflitos ou inconsistências que desestabilizem as atitudes, 

causando um desequilíbrio que desagrada quando percebido. Os desequilíbrios são de 

dois tipos: 

❏ Conflito Sociocognitivo: quando um aluno é situado em um grupo com atitudes 

divergentes das suas; 

❏ Dissonância Cognitiva: um aluno se comporta de modo diferente do que pensa, 

tende a modificar suas crenças e gostos para os tornar adequados à sua conduta. 

Embora a introdução dessas inconsistências possa se dar no âmbito de grandes 

espaços, sua eficiência é intensificada para realidades cada vez menores, dentro de um 

grupo. Por esse motivo, a recomendação de trabalhos em pequenos grupos tem sua 

primeira justificativa na aquisição e modificação dos conteúdos atitudinais. É neste 
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cenário que são estimuladas e analisadas as Interações Sociais, assunto diluído na 

discussão do próximo tópico, quando falaremos sobre os trabalhos em pequenos grupos! 

 

Trabalhos em Pequenos Grupos 
 

Imagine alguns jovens se preparando para uma partida de futebol, ou qualquer outra 

prática esportiva disputada em equipes. Antes de qualquer coisa, eles precisam formar os 

times que irão jogar, selecionando um-a-um, dentre os presentes, até completar o número 

máximo de elementos em cada equipe. Como você imagina que seja a escolha dos 

jogadores? É muito provável que eles sejam escolhidos em ordem decrescente de 

preferência no quesito habilidade, ou destreza. Claro! Todos querem vencer, por mais 

amistoso que seja o evento. Agora compare com um trabalho em equipe dentro da escola, 

onde o propósito não seja, necessariamente, vencer uma disputa, mas concluir a atividade. 

Como vai ser a escolha dos integrantes das equipes, quando eles têm essa liberdade? Os 

quesitos serão proximidade na sala (ou nos endereços na cidade), afinidade e, em último 

caso, aptidão (quando é uma tarefa difícil “valendo pontos extras”). Todos evitam o 

desconforto mencionado anteriormente. 

Se o propósito no seu planejamento é criar um cenário em que os estudantes sejam 

os responsáveis pela construção do conhecimento, o trabalho em equipes ganha status. 

Contudo, se a atividade proposta se constitui num somatório de trabalhos individuais, 

quando cada aluno fará sua parte até o dia da entrega, a aprendizagem se dará de maneira 

fragmentada e diretiva, reduzindo sua eficiência. O trabalho em grupo deve proporcionar 

discussões e trocas de ideias, o que funciona em pequenos grupos, já que os alunos estão 

na mesma ZDI, mas podem complementar seus conteúdos mutuamente. Procuramos 

estabelecer o evento propício para desenvolvimento da segunda categoria dos processos 

de metacognição (Quadro 4), através do mesmo ideal de desestabilidade de que falamos 

sobre a Quadro 2. É importante que você leve consigo este foco até o fim deste Texto II, 

para compreender claramente o assunto do Texto III.  
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Quadro 4. Segunda categoria do processo de metacognição. 

Categorias 
Elementos ou 

Dimensões 
Conhecimento que/sobre... 

Controle 
executivo e 

autorregulador 

planificação 
previsão de etapas, estabelecimento de metas, o qual 
só ocorre à medida que o sujeito conhece o problema 
e inicia a busca pela solução. 

monitoramento 
revisão de cada procedimento executado, para 
reorganizar estratégias como forma de manter o rumo 
da ação. 

avaliação 
o sujeito precisa ter para retomar e analisar a 
aprendizagem, podendo ser definida pelos critérios 
específicos que a envolvem. 

Fonte: autoria própria. 

 
Conteúdos Procedimentais 

 

Observe que os elementos apresentados nesta segunda categoria (Quadro 4) estão 

muito relacionados aos conteúdos procedimentais do ensino de ciências. Em geral, 

quando o professor opta por uma metodologia do tipo Verificação (Quadro 3), os alunos 

seguem um guia de orientações, do tipo “livro de receitas”, que determinam os 

procedimentos da atividade. Não ocorre necessariamente assim todas as vezes, mas serve 

para ilustrarmos o que queremos frisar. Poderíamos dizer que os conteúdos 

procedimentais diferem dos conceituais (declarativos) quanto à facilidade de serem 

externados. É mais complexo, não só para os estudantes, explicarem seus procedimentos. 

Tente você mesmo! 

 

Quadro 5. Diferenças entre conhecimento declarativo e procedimental. 

 Conhecimento Declarativo Conhecimento Procedimental 

Consiste em Saber o que Saber como 

É Fácil de verbalizar Difícil de verbalizar 

Se possui Tudo ou nada Em parte 

Se adquire 
De uma vez Gradualmente 

Por exposição (ensino repetitivo) Por prática (ensino por descoberta) 

Processamento Essencialmente controlado Essencialmente automático 

Fonte: Pozo e Crespo (2009) 
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Os procedimentos podem ser declarados como o resultado da insistente demanda 

por medidas de planejamento e tomadas de decisão a que os estudantes são submetidos, 

desde que adequadamente elaboradas. Iniciam-se com as técnicas, constantemente 

exercitadas e trabalhadas, partindo para as estratégias, as quais envolvem o uso proposital 

dessas técnicas através de processos metacognitivos (Quadros 2 e 4). O objetivo de 

recorrer às técnicas para desenvolver as estratégias, estaria ligado ao ímpeto de resolver 

a situação apresentada. O uso eficaz das estratégias depende diretamente do domínio das 

técnicas as elas atreladas, além de mecanismos metacognitivos que devem estar sob 

controle dos alunos: 

a) seleção e planejamento dos próximos passos; 

b) controle e regulação de sua execução; 

c) avaliação dos resultados da estratégia utilizada. 

 

O processo de aquisição de procedimentos, no qual as técnicas e estratégias se 

somam ao metaconhecimento do estudante, pode ser descrito em quatro fases – não 

obrigatoriamente sequenciais – que jamais poderiam ser alcançadas em atividades 

experimentais isoladas no planejamento. Insistimos numa abordagem permanente, 

embora seja possível variar entre os tipos de atividades listadas no Quadro 3. As fases 

encontram-se no Quadro 6, logo abaixo: 

 

Quadro 6. Fases no treinamento procedimental: da técnica à estratégia. 

Treinamento Fase Consiste em 

Técnico 

Declarativa ou de 
Instrução 

Proporcionar instruções detalhadas da sequência de 
ações que deve ser realizada. 

Automatização ou 
Consolidação 

Proporcionar a prática exaustiva para que se 
automatize a sequência de ações dos alunos, sob 
supervisão constante. 

Estratégico 

Generalização 
Colocar o aluno para enfrentar situações alternativas, 
que demandam tomadas de decisões pelos estudantes. 

Transferência do 
controle 

Promover no aluno a autonomia no planejamento, na 
supervisão e na avaliação dos procedimentos. 

Fonte: Pozo e Crespo (2009) 
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Em outro momento, discutiremos as ações do professor antes, durante e depois de 

uma atividade em grupo. Por enquanto, precisamos saber escolher um dos três tipos de 

atividades experimentais (Quadro 3) para construir nosso planejamento. Neste ponto é 

importante deixar nossa posição bastante clara; com fundamento naquilo que estudamos, 

defendemos que as atividades experimentais trazem os benefícios esperados para o ensino 

de ciências, pois sustentam os eixos estruturantes da alfabetização ou enculturamento 

científico: 

❏ Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos fundamentais 

da ciência estudada; 

❏ Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos que 

circundam sua prática; 

❏ Entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade 

e ambiente; 

❏ Conhecimento de técnicas e estratégias que viabilizam o desenvolvimento 

de aptidões procedimentais características da prática científica. 

 

 

Nesses termos, preferimos e sugerimos a opção por abordagens investigativas, sem 

descartar as outras duas mencionadas, pois reconhecemos a importância dos métodos 

condizentes com as mesmas. Muitas das técnicas que aqui afirmamos serem necessárias 

para a aprendizagem de conteúdos procedimentais podem ser desenvolvidas e exercitadas 

a partir da Demonstração e da Verificação: observação, levantamentos, registros – que 

serão discutidos mais adiante – podem entrar no planejamento das atividades, mesmo que 

não tenham um cunho investigativo. Entretanto, a fim de aprofundarmos os estudos nas 

atividades experimentais com um apelo aos trabalhos em grupo, continuaremos dando 

atenção principal aos desdobramentos das atividades do terceiro tipo. 

 

Promovendo Atividades Experimentais 
 

Vamos, então, conhecer e compreender os primeiros passos do savoir faire que nos 

levará à aprendizagem de ciências por intermédio das atividades experimentais. Aqui 

daremos algumas informações preliminares, na esperança de que você, professor de 

ciências, busque aprofundar seus conhecimentos em conversas com os colegas de 

profissão e estudando outros textos, tais como aqueles sugeridos em nossas referências. 
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As atividades experimentais terão por base uma proposta pedagógica de 

enculturação científica quando: 

❏ Os alunos procurarem resolver situações, levantando hipóteses que 

dialoguem com seus conhecimentos prévios e testando-as; 

❏ Criarem um ambiente de aprendizagem, onde os alunos argumentem a 

partir dos dados obtidos; 

❏ Os professores levarem seus alunos a analisarem os dados, também, de 

forma quantitativa, por meio de gráficos, equações e fórmulas; 

❏ O novo conhecimento é transposto para a vida social. 

Ressaltamos alguns aspectos que merecem mais atenção agora. A argumentação 

pode ser definida como aquele processo por meio do qual se analisam os dados, as 

evidências e as variáveis com a finalidade de estabelecer uma afirmação que relacione 

uma alegação a uma conclusão. Dessa forma, um estudante será capaz de tomar decisões 

conscientes sobre problemas de sua vida e da sociedade em que vive dentro de um 

contexto científico. Isso configura a alfabetização científica. No Texto III, você terá a 

oportunidade de aprender qual a sua participação nesse processo de argumentação na sala 

de aula, tanto em suas vertentes pedagógicas, quanto epistemológicas. 

Outro aspecto relevante, e comum aos três tipos de atividades, diz respeito às 

técnicas mencionadas anteriormente: é imprescindível que os alunos desenvolvam 

habilidades de expressão e comunicação de várias formas possíveis. Esta etapa não se 

limita apenas à divulgação de ideias e resultados; ela se inicia dentro da própria atividade 

em grupo, quando a elaboração de um registro gráfico (tabelas, mapas cognitivos, 

gráficos) pode servir para organizar dados, sintetizar informações, ou apresentar aos 

demais colegas o que foi realizado. Isso ajuda ao professor no encaminhamento das 

discussões e avaliações delas. Outrossim, embora seja comum o requerimento de 

relatórios em práticas laborais, quando os alunos se verão impelidos a buscar uma 

linguagem mais formal e próxima da científica, deve-se também optar por apresentações 

orais, balizando a utilização de termos convenientemente. 

Tendo feito essas considerações iniciais, voltemos ao foco deste título. Você já deve 

ter conhecimento de que existem três padrões principais de comunicação e interação entre 

professor e alunos no processo de ensino e aprendizagem: 

1. A comunicação unilateral, na qual o professor representa o meio social, ou 

do sistema educacional, e considera o aluno uma tábula rasa; ensino e 

aprendizagem são polos dicotômicos. 
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2. A comunicação bilateral, que reduz essa dicotomia a uma pedagogia não 

diretiva, pois permite a devolutiva do aluno. 

3. A comunicação multilateral imerge professor e alunos em discussões 

ativas sobre o tópico estudado. 

Em geral, as atividades de demonstração enquadram-se no primeiro padrão, mas se 

sabe que muitos são os professores que ensaiam o segundo. Seja como for, as chamadas 

experiências de cátedra são escolhidas quando o professor quer economizar tempo, não 

dispõe de material suficiente para toda a turma, ou deseja garantir que todos vejam o 

mesmo fenômeno simultaneamente. Os alunos não interagem com os objetos e 

instrumentos, mas há uma interatividade “emocional” (motivadora), que pode ensejar 

discussões interessantes em pequenos grupos. 

Quando a interação com os objetos é permitida, podemos classificar os 

experimentos ilustrativos e/ou descritivos, também conhecidos como de verificação e 

proporcionam oportunidades de atividades que se baseiam na expectativa da 

“descoberta”, quando bem planejadas e conduzidas, ou simplesmente pela comprovação 

da teoria já explicitada. Geralmente são conduzidas de acordo com um guia, ou manual 

para o passo-a-passo, o que viabiliza, mas depende da predisposição do aluno a se engajar 

intelectualmente com o objeto de estudo e seus colegas de grupo. 

Em ambas as experiências, contamos com um campo oportuno para o 

desenvolvimento das técnicas de observação e registro, mensuração, levantamentos e 

classificação. Com uma boa condução por parte do professor, além dessas habilidades 

inerentes à prática científica, podemos também esperar que os alunos sejam capazes de 

fazer predições e apresentar explicações e conclusões. Podemos falar em demonstrações 

investigativas se apoiarmos a construção de um dado conceito, não apenas a 

comprovação de que “o professor estava certo”, sabermos diferenciar um fenômeno 

observado e os conceitos a ele atrelados. Parte-se de uma questão problematizadora, 

alimentada por questionamentos intermediários, que provoquem desequilíbrios 

cognitivos, e traduz-se em uma linguagem lógica, matemática. 

Para concluirmos este segundo texto, resta-nos gastar algumas palavras sobre as 

atividades experimentais investigativas. Antes de mais nada, vamos deixar claro que essas 

atividades se situam no contexto do ensino por investigação, que envolve a 

problematização, elaboração e testes de hipóteses, por meio da pesquisa e/ou 

experimentação. O ensino por investigação tem sido apontado como um tabu na educação 

em ciências, o que levou ao aparecimento de alguns mitos a seu respeito: 
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❏ Envolve, necessariamente, atividades práticas ou experimentais; 

❏ Propõe atividades que deixam os estudantes livres em todos as etapas; 

❏ Deveriam perpassar por todo o currículo de ciências na escola. 

Vamos discutir cada um desses itens com outros colegas professores? Vale a pena! O 

primeiro deles foi comentado a pouco e o segundo tem, no Quadro 1, uma ajuda inicial. 

Falando nisso, encontramos na literatura não poucas referências às etapas comuns em 

uma prática investigativa na escola, havendo, essencialmente, um problema a ser 

resolvido: 

 

Quadro 7. Os estágios da Investigação Científica (WARD, 2010). 

 

O planejamento de uma Sequência de Ensino Investigativo exige, após o 

lançamento do problema, um momento para a resolução deste – o que acontece com 

levantamento de hipóteses e os testes – seguido da sistematização do conhecimento, 

quando os alunos refletem sobre o que foi feito e compartilham com todos os demais. 

Esta é uma ótima oportunidade para encaminhar o aprofundamento com leituras e 

representações gráficas. 

Nossa proposta se desenha num cenário em que a organização das ideias, os 

debates, os testes, as interpretações, as avaliações, todas as etapas da sequência ocorram 

por meio de interações sociais e discursivas entre os pares. Evidentemente o papel do 

professor pode vir a ser crucial no andamento das atividades, mas é importante que ele 

saiba o momento de intervir no trabalho, já tendo lançado o problema. É preciso saber 

observar e ouvir, mais até do que falar, além, é claro, do que perguntar.  

1) Seleção da questão geral (global) 
2) Identificação dos fatores a serem investigados (variáveis independentes) 
3) Reflexão sobre como medir/observar o resultado (variável dependente) 
4) Geração de questões 
5) Seleção de equipamento e decisão de como usá-lo 
6) Decisão do que pode acontecer (previsão) se necessário 
7) Métodos de coleta de dados 
8) Observações e medições 
9) Registro e avaliação de dados (fidedignidade) 
10) Interpretação de dados 
11) Tirar conclusões 
12) Avaliar o processo 
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Com as interações mencionadas, acredita-se que a compreensão da ciência como 

uma atividade, fruto do trabalho coletivo possa acontecer. Lembre-se de que temos 

intenções de promover o enculturamento científico em seus conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais. Esperamos, dessa forma, mudar – ou construir – a percepção 

(atitude) dos alunos quanto à ciência praticada pelas pessoas. Um dos últimos passos 

nessa empreitada seria aquele em que o desenvolvimento e as conclusões de cada equipe 

de estudantes são divulgados e compartilhados com todos, criando um ambiente em que 

o conhecimento é construído e não mais transmitido do professor para os alunos. 

Por esses e outros motivos que tanto foram aqui expostos, nos resta agora pôr em 

prática o que aprendemos. Porém, seria meio arriscado fazermos isso sem discutirmos os 

“nossos” procedimentos. O Texto III discursa sobre o papel do professor nas atividades 

experimentais. As etapas que colocam você, professor e professora de ciências, na 

condução de tudo que foi falado até aqui. Precisamos conversar sobre a elaboração do 

problema, a preparação das perguntas e do material, da mediação e, é claro, da avaliação. 

O primeiro passo você já deu. Vamos em frente! 
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TEXTO III 
 

Como é que você, professor ou professora de ciências, pode proceder para planejar 

e executar atividades experimentais em suas aulas? Tenha em mente, antes de tudo, que 

tais atividades não precisam, necessariamente, acontecer no laboratório didático, nem 

mesmo contar com experimentos. Sugerimos os trabalhos em pequenos grupos, mas em 

algumas situações você vai precisar recorrer a uma demonstração para toda a turma. 

Independente de qual seja a sua escolha, aqui vamos conversar sobre os três momentos 

que orientam a sua atividade docente: a formulação do problema; a mediação; a avaliação. 

 

Formulação do Problema 
 

Para começar, devemos sempre questionar sobre a finalidade do nosso 

planejamento. Só então os objetivos poderão ser listados. Os fins da educação científica 

são, de maneira geral, aqueles que almejam para os estudantes: 

❏ A aprendizagem de conceitos e construção de modelos; 

❏ O desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio científico; 

❏ O desenvolvimento de habilidades experimentais e de resolução de 

problemas; 

❏ O desenvolvimento de atitudes e valores; 

❏ A construção de uma imagem da ciência. 

Estamos, então, diante do primeiro passo no processo de formulação de um 

problema. Acreditamos que, se você chegou até aqui, a justificativa para esta 

problematização já esteja clara. Este primeiro momento requer o conhecimento de três 

princípios básicos: 

❏ O problema deve ser apresentado numa linguagem clara e adequada para 

a faixa etária, com uma situação de desafio que motive os estudantes a 

buscar uma solução por meio de suas ações. 

❏ Levar em conta as possíveis explicações (senso comum) dos estudantes 

para a situação estudada e caminhos para a aproximação das explicações 

científicas. 

❏ Possibilitar uma solução compatível com as condições do contexto da sala 

de aula. 
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É preferível que os problemas tenham o potencial de gerar nos estudantes a 

necessidade de apropriação de um conhecimento que eles ainda não têm e que ainda não 

foi apresentado por você nas aulas. Não custa lembrar a importância de saber os 

conhecimentos prévios dos estudantes com o fim de gerar os conflitos cognitivos e trazer 

significado para eles. 

Elaborar um problema não é uma tarefa tão simples. É muito provável que os 

estudantes, ou até mesmo você, venham a confundir uma situação (no sentido de 

Vergnaud) com um simples exercício. Não seria ingenuidade de nenhuma das partes, 

também, acreditar que tudo se reduziria, de alguma forma, à obtenção de “respostas 

certas” para atender aos conteúdos conceituais. Por isso, considere alguns critérios no 

momento de propor a situação: 

 

Quadro 8. Critérios para problematização de tarefas. (Adaptado de Pozo e Crespo, 2009) 

 

Cuidado nunca é demais! Se você trabalha com o ensino fundamental, pode não ser 

seguro propor “desafios” que envolvam o uso de instrumentos cortantes, vidro, reagentes 

químicos, fogo ou eletricidade. Nesses casos e naqueles com empecilhos relativos ao 

espaço ou número de alunos, talvez seja melhor optar por uma demonstração 

investigativa, que pode ser por meios como figuras, reportagens, vídeos, internet, ou 

ideias que os alunos já dominam – são os problemas não experimentais. 

Seja como for, o material didático a ser utilizado deve ser intrigante para despertar 

a atenção e a curiosidade dos alunos, além de permitir diversificar as ações deles. Caso 

não haja correspondência direta entre as ações e reações, restarão poucas oportunidades 

para estruturação intelectual. Divida a turma em equipes. É importante conhecer seus 

alunos para evitar que se formem equipes homogêneas, deixando alunos em ZDI muito 

1) Proponha tarefas abertas, com várias vias de solução e várias soluções possíveis. 
2) Modifique o formato dos problemas, para que os estudantes não se acostumem a 

associar uma forma de apresentação a um tipo de problema. 
3) Diversifique os contextos em que os problemas são lançados, para que os 

estudantes possam utilizar estratégias e técnicas semelhantes em situações 
diferentes. 

4) Promova tarefas em um ambiente não acadêmico, de modo que os estudantes 
possam relacionar o que eles fazem na escola a outros cenários. 

5) Adeque a definição do problema, as perguntas e a informação proporcionada aos 
objetivos da tarefa. 
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próximas fazendo parte do mesmo time. Lembre-se de que temos que promover as 

interações sociais em que os alunos compartilhem conhecimentos. Tenha cuidado para 

não dar soluções ou mesmo mostrar como manipular os materiais para obtê-las. Assim, o 

aluno não “precisaria” pensar... 

Se o intuito da proposta está caracterizado como Ensino por meio da Pesquisa 

Dirigida, quando se exige a busca de novas respostas por parte dos alunos sob a 

supervisão do professor, é importante lembrar que essas supostas pesquisas devem 

constituir problemas abertos para os alunos, mas muito mais delimitados para o professor, 

pois este deve saber para onde levar a pesquisa, evitando que se desvie de suas metas.  

Quanto à escolha do problema e da atividade, vamos abrir um parêntese. Não é tão 

efêmero como escolher um teste de vestibular em um livro didático. Antes de mais nada, 

pense em promover atividades que venham, ocasionalmente, a gerar na turma aquelas 

sensações prazerosas de um jogo, ou uma brincadeira (imagine, por exemplo, uma prova 

no formato de uma “caça ao tesouro” pela escola). Se você quiser saber um pouco mais 

sobre isso, pesquise sobre “Gamificação na educação”. Por enquanto, vamos discutir 

apenas o necessário para o que estamos discutindo. 

A escolha do nível de complexidade, ou dificuldade da tarefa que será proposta, 

precisa contemplar o prazo que você está disposto a oferecer para a realização dela. Isso 

pode transcorrer no horário da aula, ou perdurar alguns dias. O ideal, lembre-se, é que 

essas atividades promovam o desenvolvimento de novos conhecimentos, o que pode levar 

semanas num planejamento habitual. 

O prazer que estamos querendo levar para a sala de aula é o mesmo que 

vivenciamos em nosso dia-a-dia. Contudo, para provocarmos mudanças permanentes no 

ensino, devemos relevar aqueles prazeres momentâneos, como o de saborear uma 

sobremesa, ou dormir numa tarde chuvosa. Deve ser algo que envolva emoções variadas 

por um intervalo considerável, terminando com a sensação de conquista e realização, 

daquelas que a criança vai contar para os pais em casa. Uma maneira de idealizar o evento 

propício a estes feitos é relacionar a dificuldade da tarefa com as habilidades de quem irá 

executá-la. Pense: qual a graça em vencer um desafio muito simples? Seus alunos, 

certamente, responderão que terá muita graça se isso lhes garantir uma boa nota. No 

entanto, nossa preocupação é com algo bem maior!  
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Observe o gráfico da Figura 2:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nível ideal de complexidade das situações. 

 

Veja que precisamos encontrar um equilíbrio na região central do gráfico, pois o 

lado sombreado mais abaixo, onde as habilidades dos estudantes estão acima da 

dificuldade da tarefa, está a zona do tédio. Uma tarefa muito fácil não conduz a nenhuma 

aprendizagem. Por outro lado, a região sombreada superior, onde a dificuldade é grande 

frente às habilidades para vencê-la, é a zona da ansiedade, onde os estudantes entram em 

desespero, ou mesmo desistem antes de tentar. Novamente, é imprescindível conhecer 

seus alunos e já estar a par de seus conhecimentos prévios. Seu trabalho, então, pode 

começar. 

 
Mediação da Atividade 

 

Está na hora de assumir o papel de um professor e deixar de lado a figura de um 

profissional treinado para “dar aulas”. Esqueça a imagem que você tem do professor nos 

seus tempos de escola e, se for o caso, pare de agir como seus professores da faculdade 

agiam. Você não está neste curso para ser um professor melhor do que eles, mas para ser 

um professor no real sentido do termo: alguém que cria as condições para que o 

aprendizado aconteça, não um transmissor de conhecimentos. Agora é o momento de 

monitorar esse aprendizado! 

Como fizemos na primeira parte, julgamos útil ter em mente alguns critérios (não 

passos) para que você saiba se está fazendo o necessário e seguindo as metas. Eis alguns 

deles no Quadro 9: 
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Quadro 9. Critérios para monitoramento das tarefas. (Adaptado de Pozo e Crespo, 2009) 

 

Nesta etapa, é fundamental que sejam exploradas as ações manipulativas que dão 

condições aos alunos para levantar e testar hipóteses. Ensine-os a apreciar o erro! Não 

permita que estes sejam interpretados como sinais de fracasso. Inclusive, converse com 

sua turma sobre a importância de divulgar o que “não deu certo”, como sinal de 

socialização de ideias, ética e política das ciências. Durante a resolução dos problemas, 

circule entre os grupos para se certificar de que as metas estão sendo cumpridas. Não se 

surpreenda quando um aluno, ou aluna, mais introvertido mostrar comportamentos 

diversos daqueles apresentados durante as aulas. Nos pequenos grupos, estudantes com 

desenvolvimentos intelectuais semelhantes podem ter mais dificuldades, mas se sentem 

mais dispostos a trocar ideias com os colegas do que com o professor. É natural. E já que 

errar não só faz parte do processo, como também é desejável, talvez seja melhor que você 

observe a distância, pois os testes são feitos com mais espontaneidade quando o professor 

não está por perto. 

Já na etapa da realização das atividades em grupo, a elaboração de registros gráficos 

pode servir para organizar dados, sintetizar informações, apresentar aos demais colegas 

o que foi realizado. Sugira que um dos integrantes seja o responsável por tomar notas, 

sempre perguntando o como e o porque do que vai escrever, fotografar ou filmar com o 

celular.  

Ao lado das ações pedagógicas tanto discutidas aqui, existem as ações 

epistemológicas que promovem a argumentação, que é um dos nossos principais alvos. 

Veja o quadro abaixo para podermos conversar sobre ele. Suas aulas costumam dar 

espaço para quais delas? 

 

6) Habitue os alunos a tomarem suas próprias decisões sobre o processo de solução, 
bem como a refletirem sobre o processo, concedendo-lhes autonomia crescente na 
tomada de decisões. 

7) Estimule a cooperação entre os alunos na realização das tarefas, mas não deixe de 
incentivar a discussão e os pontos de vista diversos, que obriguem a explorar o 
espaço do problema, para confrontar as soluções e possíveis alternativas. 

8) Proporcione aos alunos a informação de que eles precisam durante o processo de 
solução, desempenhando uma função de apoio, dirigida basicamente a fazer 
perguntas ou a fomentar nos alunos o hábito de que eles mesmos perguntem, sem 
responder aquelas “perguntas que não foram feitas”. 



 

[65] 
 

 

Quadro 10. Propósitos e ações epistemológicas do professor para promover a 
argumentação 

Propósitos Ações 

Retomada de ideias 
Referência a ideias previamente trabalhadas e/ou 
experiências prévias dos alunos. 

Proposição de problema Problematização de uma situação. 
Teste de ideias Reconhecimento e teste de hipóteses. 

Delimitação de condições 
Descrição, nomeação e caracterização do fenômeno e/ou 
de objetos. 

Reconhecimento de 
variáveis 

Delimitação e explicitação de variáveis. 

Correlação de variáveis 
Construção de relação entre variáveis, construção de 
explicações. 

Avaliação das ideias Estabelecimento de justificativas e refutações. 
Fonte: Sasseron (2013). 

 

Os três primeiros propósitos já foram muito debatidos aqui. A delimitação de 

condições acontece quando as ações realizadas e os efeitos obtidos são descritos. É 

importante que sejam mentalmente reconstruídas, possibilitando a tomada de consciência 

sobre as condições em torno do fenômeno em investigação. O reconhecimento de 

variáveis e a correlação entre elas são passos complementares (reveja o Quadro 1) nos 

quais se iniciam a construção para as explicações dos fenômenos. As variáveis passam 

por uma triagem e são relacionadas com a resolução dos problemas quanto à importância 

delas.  

A avaliação de ideias tem relevância para o desenvolvimento metacognitivo, além 

do evidente valor para a conclusão das atividades pelos estudantes, pois é o momento 

para os grupos refletirem sobre as ações e as decisões que estão sendo tomadas, 

esclarecendo os equívocos ou reforçando os acertos. É quando os estudantes estão 

executando o procedimento em uma atividade experimental, percebem que o valor 

encontrado está distorcido em relação aos demais, retomam a sua medição, ou, ao 

contrário, verificam a coerência de suas medidas, o que também acontece quando 

confrontam o valor encontrado com o discutido na teoria.  

Os processos de sua mediação desenvolvem-se por meio de várias perguntas, 

observações e organização das trocas de ideias. Enquanto os estudantes fazem a avaliação 

dentro dos grupos, para resolver as situações, a sua avaliação tem outras finalidades. 
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Avaliando as atividades experimentais 
 

Podemos dizer que um bom instrumento avaliativo começa com as perguntas certas. 

A elaboração dessas questões deve sempre partir dos objetivos que o professor descreve 

no planejamento de sua aula. Existe uma série de questões na literatura que, feitas pelos 

professores, auxiliam comportamentos metacognitivos consistentes. Fique claro, desde 

cedo, que não estamos falando em provas escritas, pois são questões que podem 

perfeitamente aparecer antes, durante e após a realização das atividades. 

 

Quadro 11. Questões que auxiliam comportamentos metacognitivos. 

Fonte: Adaptações de Abib (2013) e Carvalho (2010). 
 

Quanto aos objetivos, recorde os fins da educação científica (página 22) e observe 

algumas recomendações do que não pode faltar na sua avaliação. 

 

Quadro 12. Critérios para a avaliação de atividades problematizadoras. 

Fonte: Pozo e Crespo (2009). 

 

Em uma sequência de ensino investigativa, a avaliação não deve ter o caráter 

somativo, mas formativo, para que professores e alunos possam conferir se estão 

aprendendo. Os instrumentos precisam ter as mesmas características que o ensino 

a) O que vocês estavam pretendendo? 
b) Como foi que vocês fizeram? 
c) Quais foram as evidências? 
d) Como suas ideias se modificaram? 
e) O que aconteceu quando vocês...? 
f) O que estes procedimentos têm em comum? 
g) Dá pra contar direitinho o que aconteceu? 
h) Mas por que isso acontece? 

9) Avaliar mais os processos de solução seguidos pelos alunos do que a correção 
final da resposta obtida. Ou seja, avaliar mais do que corrigir. 

10) Valorizar especialmente o grau em que esse processo de solução envolve um 
planejamento prévio, uma reflexão durante a resolução da tarefa e uma 
autoavaliação, por parte do grupo, do processo seguido. 

11) Valorizar a reflexão e a profundidade das soluções alcançadas pelos alunos e 
não a rapidez com que são obtidas. 
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proposto, pautadas nos eixos estruturantes da alfabetização ou enculturamento científico, 

os quais já foram apresentados no início deste programa. 

Nada impede que, ao final de tudo, você organize um questionário sobre os pontos 

fundamentais que foram desenvolvidos, mas seja criativo, use a imaginação e tente fazer 

algo de modo que os alunos nem percebam que estão sendo avaliados. Isso pode ajudar a 

avaliar os conteúdos conceituais, o que já fazemos do mesmo jeito há tanto tempo. 

Em relação aos conteúdos procedimentais e atitudinais, observe coisas que indicam 

aprendizagem dos processos de construção do conhecimento científico e apresentam 

atitudes compatíveis com tal procedimento, tais como observar se os alunos: 

❏ Colaboram entre si na busca da solução do problema; 

❏ Apresentam comportamento que indica uma aprendizagem atitudinal; 

❏ Discutem buscando ideias que servirão de hipóteses e as testam; 

❏ Esperam a vez de falar; 

❏ Prestam atenção e consideram a fala dos demais; 

❏ Descrevem ações observadas; 

❏ Relacionam causa e efeito; 

❏ Explicam o fenômeno observado. 

Verifique quem não participa nem em termos de atitude, nem em termos de 

processo, o que deve ser feito sempre que os grupos trabalharem. Uma avaliação pensada 

como formativa tem a finalidade, também, de proporcionar oportunidades metacognitivas 

para uma autoavaliação por parte dos alunos, cabendo ao professor orientá-los no 

reconhecimento de seus avanços e nas conquistas que ainda precisam ser alcançadas. 

Todos os resultados devem ser apresentados: tanto aqueles que os alunos obtiveram, 

quanto aqueles da avaliação que você fez. Guarde um tempo para conversar com sua 

turma sobre o que você pôde constatar do trabalho deles. Falando sobre a apresentação 

deles, vamos concordar que a linguagem científica está em jogo. Nunca deixe de pedir 

por explicações de forma oral e escrita. Uma consequência importante para o ensino de 

ciências, especialmente para as atividades de laboratório, é o entendimento de que as 

observações e o experimento são importantes, mas não tanto quanto a atividade racional 

de geração de argumentos com base em dados obtidos. Estimule a incorporação de 

ferramentas matemáticas, quando convir, nas apresentações (gráficos, tabelas, equações). 

A sistematização individual do conhecimento requer que os alunos escrevam e/ou 

desenhem sobre o que aprenderam na aula. O discurso escrito é convergente, mais 

focalizado e demanda maior esforço cognitivo do escritor. Nessas horas, procure ver se é 
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usado o plural nos verbos, mostrando respeito pelo trabalho coletivo (atitudinal) e se a 

sequência das ações e relações entre elas e os fenômenos foram devidamente evidenciadas 

(procedimental). 

É na argumentação dos alunos que o professor pode tomar consciência das relações 

que são realizadas, das ideias trocadas e do conhecimento que seus alunos estão 

construindo a partir da atividade. Isso pode ocorrer por meio da argumentação oral ou 

escrita. Os indicadores podem surgir quando na investigação de um problema é 

necessário: organizar, seriar e classificar informações; fazer o levantamento e o teste de 

hipóteses; articular ideias ao fazer uso dos raciocínios proporcional e lógico; explicar; 

utilizar modelos; apresentar a capacidade de previsão sem aleatoriedade. 

0Uma das ferramentas para análise dos discursos orais e escritos no processo de 

argumentação, que você pode utilizar na avaliação do conhecimento, se expressa nos 

componentes dos argumentos: com base em um dado (D), constrói-se uma alegação ou 

conclusão (C); esses elementos se relacionam com base em uma garantia (G), que está 

apoiada em conhecimentos básicos (B). Esta última sustenta-se em fatos, observações, 

experimentos, leis e conhecimentos para embasar os argumentos, podendo contar com 

moduladores que indicam o grau de certeza ou validade (V), além de refutadores (R), que 

explicitam as condições de restrições de validade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Como se traduz a argumentação segundo Toulmin. 
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O esquema da Figura 3 traduz a argumentação de acordo com Toulmin (2006)5 e 

pode ser usado como instrumento de avaliação para identificar a aproximação do ensino 

com as práticas da ciência. 

A avaliação a partir das estratégias apresentadas é mais complexa e completa do 

que no modelo tradicional. Deve-se levar em consideração não apenas o conhecimento 

conceitual alcançado, mas também a forma como ele se alcança, ou seja, os 

procedimentos e as atitudes mostrados pelos alunos. Dado que isso leva necessariamente 

a certas descobertas, espera-se que os alunos alcancem níveis adequados de compreensão 

dos objetos que investiga. 

Aderindo à proposta de causar os conflitos cognitivos que colocam os estudantes 

em situação de desconforto, é importante compreender que o mínimo esperado – e 

indesejado – é justamente quando o aluno não percebe o conflito apresentado. Talvez não 

seja interessante, ainda, que o caso seja entendido como uma exceção, que não entra em 

choque com a teoria. Isso é comum quando se aceita a compatibilidade entre o senso 

comum e a ciência. A resposta desejada seria aquela que estabelece diferenciações ou 

generalizações conceituais dentro da própria teoria para resolver o conflito. Melhor ainda 

se houvesse uma reestruturação da própria teoria, dando lugar a uma mudança radical 

(conceitualização), afetando os princípios que a sustentam. Não espere por isso depois de 

uma ou duas tentativas! Não queremos castigar essa compreensão (como já dissemos 

aqui), mas nossa meta é de que essas concepções alternativas devem ser abandonadas ao 

tempo da avaliação final.  

É importante que as atividades de avaliação retroalimentem o aluno, 

proporcionando as informações metacognitivas, sobre as causas que lhe levaram ao seu 

sucesso ou fracasso. O aluno terá aprendido ciência na medida em que aplique as teorias 

científicas a novos contextos e situações. Trata-se não tanto de exigir do aluno que se 

aproxime de um modelo “correto” previamente estabelecido, mas de promover a reflexão, 

o metaconhecimento conceitual e o contraste de modelos. Cabe ao professor, com a 

avaliação, fomentar nos estudantes a capacidade de explicar, descrever e argumentar 

sobre seus modelos e os dos demais. Para isso, alguns critérios seriam as capacidades de: 

 

                                                      
5 Referência adaptada de Trivelato (2017) e Oliveira (2013). 



 

[70] 
 

 

❏ Definir ou explicitar várias teorias alternativas para uma situação, 

utilizando com precisão a linguagem de cada uma delas e discriminando 

entre suas diferentes interpretações; 

❏ Encontrar argumentos contra uma teoria (inclusive nela própria); 

❏ Explicar uma teoria diferente daquela em que o aluno acredita, 

diferenciando entre conhecimento e crença; 

❏ Procurar dados a favor de diferentes modelos e teorias; 

❏ Integrar ou relacionar metacognitivamente diferentes explicações. 

 

Se a sua preocupação é como dar notas para tantos procedimentos que você nunca 

pensou em seguir, organize tabelas, planilhas que ajudem você a colocar um peso nos 

graus de complexidade, profundidade e dificuldade nos critérios listados para cada tarefa. 

Considere, ainda, a frequência e os momentos nos quais seus alunos pedem sua ajuda, 

gratificando o caminho contrário, ou seja, todas as vezes em que você não foi necessário 

(nem mesmo para dizer tão somente se ele estava certo ou errado). Por mais gratificante 

que o trabalho de professor de ciências possa ser às vezes, você deve aspirar por alunos 

que possam, cada vez mais, deixar de ver no professor a personificação da verdade. 

Quando isso acontecer, mostre a atitude de um adulto experiente e corresponda às 

expectativas deles: elogie, incentive a continuar, esteja sempre disposto a ajudar e nunca, 

nunca pare de estudar! 
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Projeto Pedagógico do Curso de 

Formação Inicial e Continuada 

(FIC) em  

 

Atividades 

Experimentais em 

Ciências 

 

Modalidade: presencial 

 
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento 

Educacional e Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto aprovado e homologado pela deliberação Nº 01/2017- Comissão de Avaliação 
de PPC FIC do IFRN – Campus Caicó, instituída pela PORTARIA Nº 207/2015-DG/CA.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN 

CAMPUS CAICÓ 
 

 
CARACTERIZAÇÃO DA AÇÃO 
Modalidade: Presencial 
Linha de Atuação: Ensino de Ciências 
Área Programática: Física, Química e Biologia 
Local de Realização: Campus Caicó e Escolas da cidade 
Público Alvo: Professores de Ciências da Natureza na educação básica  
Carga Horária: 20 horas 
Vagas Oferecidas: 10 
PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
 
Professor(a) com Licenciatura Plena em Ciências (Física, Química, Biologia) e pós-graduação 
em Ensino de Ciências e/ou Formação de Professores. 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Os cursos de licenciaturas em ciências naturais têm como objetivo primordial formar 
professores para atuar na educação básica, ministrando disciplinas de Ciências Naturais no 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A formação inicial, segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para esses cursos, emanadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), habilita os 
futuros docentes para o exercício do magistério, a partir de uma sólida formação na área 
específica de conhecimento, além de possibilitar uma base teórica e prática para as 
competências e habilidades nas áreas de educação e aprendizagem.  

Embora se reconheça o esforço de mudanças curriculares propostas nos documentos 
oficiais, amparados pela Lei 9.394/96, o que se observa, na maioria dos casos, parece entrar 
em desacordo com a realidade. O Estado da Arte aponta para os desencontros entre a 
pesquisa no ensino e a prática do ensino de ciências pelos professores. De todos os resultados 
discutidos, a preocupação deste projeto está no insucesso com relação à inclusão das 
atividades experimentais nos planejamentos dos professores. 

Apesar do consentimento da maioria dos professores de Ciências da Natureza que o uso 
de atividades experimentais favoreça o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, 
nem todos os docentes incluem essa metodologia em suas aulas. Os motivos para esta 
realidade, desde a falta (ou má estrutura) de laboratórios, até a inaptidão ou indiferença dos 
docentes, muitas vezes oriundas de uma formação inicial que não ofereceu subsídios 
necessários para abordar esse tema.  

Não é incomum que os docentes, durante a licenciatura, tenham cursado as disciplinas 
referentes às atividades práticas como estudantes, não como futuros professores. É preciso, 
portanto, conhecer a realidade do problema e oferecer subsídios para que estes profissionais 
possam planejar, conduzir e avaliar tais atividades em suas aulas, complementando seus 
trabalhos com a epistemologia e filosofia adequadas para o melhor aproveitamento dessa 
metodologia. 
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OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 
 

• Aprender sobre a prática mediante a reflexão e a resolução de situações 
problemáticas; 

• Estabelecer a colaboração em um ambiente de diálogos profissionais e interação 
social; 

• Elaborar projetos de trabalho individual e em conjunto; 

• Tornar habitual o questionamento daquilo que parece natural na prática profissional 
cotidiana e na formação inicial; 

• Compreender as concepções de problematização e investigação no Ensino de Ciências; 

• Desenvolver propostas de orientação de trabalhos no formato “lápis e papel” que vise 
a uma resolução de problemas mediante um tratamento por hipóteses; 

• Planejar, conduzir e avaliar atividades experimentais para aulas de ciências na 
educação básica em qualquer espaço de ensino. 

 
CONTEÚDO 
 

• Módulo I – Atividades Experimentais (12h/a) 

• Módulo II – Atuação Docente (8h/a) 

SISTEMÁTICA DE ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA 
 

• Estratégias de formação organizadas sobre a base do trabalho em grupo, assumindo 
um conhecimento que permita aos participantes criarem processos próprios de 
intervenção. 

• O curso assume características de “comunidade” dos tipos: 
o De prática: com a finalidade de desenvolver um conhecimento especializado 

que intenciona uma aprendizagem entre docentes e de troca de informações; 
o Formadora: na qual o protagonismo é assumido pelos professores, auxiliando 

estes na busca por sua autonomia e identidade profissionais; 
o De Aprendizagem: quando a escola se torna um agente de transformação 

social. 

• Pretende-se criar uma ambientação que favoreça os processos de reflexão baseada na 
participação, com contribuição pessoal, motivação, metas comuns, auto avaliação, e 
mediante uma metodologia de formação centrada em casos, trocas, debates, leituras, 
trabalho em grupo, incidentes críticos, situações problemáticas, etc., sob uma 
abordagem crítica da formação e da prática profissional a partir de perspectivas dos 
supostos ideológicos e atitudinais que estão em sua base. Assim, sugere-se um 
trabalho coletivo de professores em atividade, centrado numa equipe docente em 
tarefas de pesquisa/ação. 

 
 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

• Tendo em vista a proposta de uma formação colaborativa, a participação dos 
professores, durantes as discussões e as atividades realizadas, será imprescindível para 
o bom andamento do curso, o que depende diretamente da assiduidade aos 
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encontros, caracterizada pelo mínimo de 75% de comparecimento em cada um dos 
três Módulos do curso; 

• Leitura e apresentação de trabalhos publicados na área de Ensino de Ciências, voltados 
para a temática do programa; 

• A elaboração e o compartilhamento de projetos de intervenção nas escolas onde os 
participantes atuam constará como tarefa para conclusão do curso – o projeto deverá, 
preferivelmente, ser aplicado durante o período dos encontros. 
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Curso: Atividades Experimentais em Ciências. 

Disciplina: Atividades Experimentais Carga-Horária: 12 h/a 
 

EMENTA 

• Processos de aprendizagem e formação de conceitos segundo teorias contemporâneas. 
O papel das interações sociais no ensino de ciências. 

• Planejamento, mediação e avaliação de atividades experimentais no ensino de ciências 
da natureza na educação básica. 

PROGRAMA 
Objetivos 

• Conhecer a Teoria dos Campos Conceituais (TCC) e seus aportes para a conceitualização 
das Ciências Naturais na educação básica. 

• Identificar os procedimentos metacognitivos envolvidos nos processos de aprendizagem 
dos estudantes de nível fundamental e médio. 

• Compreender a importância das interações sociais no desenvolvimento do estudante em 

idade escolar. 

• Organizar o momento adequado para a implementação de atividades experimentais no 

programa de ciências na escola básica. 

• Analisar a relevância dos conhecimentos prévios dos estudantes para elaboração de um 

plano de aula. 

• Diferenciar abordagens apropriadas para a seleção da atividade, seja ela de 

demonstração, verificação ou investigação. 

• Ponderar a relação habilidades dos estudantes x dificuldade da tarefa para melhor optar 

pela atividade proposta. 

•  Desenvolver uma postura mediadora durante a condução da atividade proposta dentro 

da Zona de Desenvolvimento Imediato (ZDI) dos estudantes. 

• Reconhecer a necessidade de incentivar hábitos e condutas científicas em seus alunos, 

observando aspectos conceituais e procedimentais relevantes. 

• Estudar e administrar técnicas de avaliação condizentes com o planejamento e o nível de 

aprendizagem dos alunos. 

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos) 
1. A Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud 
2. A Metacognição de Flavell no Ensino de Ciências  
3. Interações Sociais e a Aprendizagem Interacionista de Vigostsky 
4. Os tipos de atividades experimentais: demonstração, verificação, investigação; 
5. A importância dos conhecimentos prévios e das concepções alternativas; 
6. A teoria do “flow” de Csikszentmihalyi; 
7. O papel mediador no professor na ZDI; 
8. Enculturamento científico no século XXI; 
9. Técnicas e ferramentas de avaliação em atividades experimentais. 

Procedimentos Metodológicos 

• Discussões em sala de aula, visando a participação coletiva; 

• Trabalho colaborativo entre os participantes, respeitando as idiossincrasias de cada; 

• Metodologia centrada em casos, visando a solução de situações problemáticas; 

• Elaboração de projeto de trabalho em conjunto e processos de intervenção nas escolas; 
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• Análise crítica de trabalhos. 
 

Recursos Didáticos 

• Quadro branco e Datashow; 

• Artigos para estudo; 

• Laboratório didático avulso (outras escolas na cidade). 
 

Avaliação 

• A avaliação do aproveitamento dos participantes será feita durante as aulas dialogadas, 
quando se poderá verificar se estes apresentaram mudanças significativas em relação 
aos conhecimentos prévios já constantes em sua formação inicial e atuação. Tais 
mudanças precisarão ser expressas mediante as reflexões e respostas apresentadas 
durante os encontros deste Módulo I, contribuindo com 60% na nota final do curso.  

• Os participantes serão avaliados durante as discussões, observando suas contribuições 
com a formação colaborativa entre professores. Também será verificada a aquisição dos 
novos conhecimentos referentes ao conteúdo, mediante a elaboração e apresentação 
de um plano de aula que envolva atividades experimentais nas escolas onde atuam. 

• É imprescindível a presença do participante em sala para que seu rendimento seja 
avaliado e contabilizado. 
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Curso: Atividades Experimentais em Ciências. 

Disciplina: Atuação Docente Carga-Horária: 8 h/a 

 

EMENTA 
A pesquisa e a formação de professores; os Focos de Aprendizagem Docente (FAD). 

PROGRAMA 

Objetivos 

• Condicionar-se a um constante questionamento da prática cotidiana; 

• Identificar os parâmetros dos FAD na atuação profissional; 

• Apresentar os resultados que comprovem aproveitamento de curso. 

Bases Científico-Tecnológicas (Conteúdos) 
1. O papel da pesquisa na formação e na prática dos professores; 
2. Os Focos de Aprendizagem Docente (National Research Council – NRC); 
3. A busca pela ressignificação identitária docente. 

 

Procedimentos Metodológicos 

• Aulas expositivas e dialogadas. 

• Discussão dos resultados de trabalhos dos participantes. 

Recursos Didáticos 

• Quadro branco e Datashow. 

Avaliação 
A avaliação deste Módulo II será feita dentro das discussões e reflexões pertinentes aos encontros 
e nas explanações dos resultados de aplicação das propostas elaboradas pelos participantes ao 
longo do Módulo I. Da mesma forma, serão levadas em conta as contribuições e conclusões 
apontadas por todos frente aos resultados dos colegas. 

Bibliografia Básica 
CACHAPUZ, A. et al. A necessária renovação do ensino de ciências. 3. ed. São Paulo, SP: Cortez, 
2011. 264p. 
LABURÚ, C. E; BARROS, M. A; KANBACH, B. G. A relação com o saber profissional do professor de 
física e o fracasso da implementação de atividades experimentais no ensino médio. Revista 
Investigação em Ensino de Ciências, Porto Alegre, v. 12, n. 3, p. 305-320, 2007. 
VIVEIRO, A. A; CAMPOS, L. M. Formação inicial de professores de ciências: reflexões a partir das 
abordagens das estratégias de ensino e aprendizagem em um curso de licenciatura. Alexandria: 
Revista de Educação em Ciências e Tecnologia, Florianópolis, v. 7, n. 2, p. 221-249, novembro 
2014. 
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Edição Digital. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
TRIVELATO, S. L. F. Um programa de Ciências para Educação continuada. In: CARVALHO, A. M. P. 
de (Org.). Formação continuada de professores: uma releitura das áreas de conteúdo. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 


