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aparece no jornal: o da história em quadrinhos sem legenda. Esse jogo 

apresenta desenhos para os quais se deve encontrar uma “legenda”. 

Em relação aos quadrinhos, deve-se procurar saber qual a significação 

do jogo: encontrar o que estava na mente do autor ou contar histórias 

que nos “satisfaçam”. Quanto à ciência, deve-se buscar aquilo que vem 

de fora, de Deus, da natureza, e o que seria de uma vez por todas 

determinado? Ou trata-se antes, em meio às necessidades do mundo, 

de uma criatividade do pensamento, do ser humano, da história? 

G. Fourez 
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RESUMO 

 

CORTEZ, J. M. Natureza da Ciência na Formação Inicial de Professores de Química: 

Ações e Reflexões voltadas à compreensão e ensino sobre a Ciência. 2019, 383f. Tese 

(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, 

Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2019. 

 

Este estudo qualitativo foi desenvolvido por meio da metodologia da pesquisa-ação, no âmbito 

da Formação Inicial de Professores de Química, no qual foi implementado um Programa de 

Formação voltado à Natureza da Ciência (NdC) e História e Filosofia da Ciência (HFC) com 

objetivo de promover a compreensão e o ensino sobre a ciência. Sendo assim, nosso principal 

objetivo foi analisar como o Programa de Formação influenciou as visões de ciência e a prática 

pedagógica de futuros professores de Química. Desse modo, o desenvolvimento do Programa 

de Formação deu-se no componente curricular do Estágio Supervisionado II, de uma 

universidade pública do Estado do Paraná, e foi estruturado em quatro etapas que envolveram 

estudos teóricos sobre planejamento, NdC e HFC, além da construção, validação e 

implementação de uma Sequência Didática (SD) voltada à proposição do modelo atômico de 

Rutherford na Educação Básica. A constituição dos dados qualitativos ocorreu por meio de 

diversos instrumentos, dentre os quais destacam-se: Observação participante; Diário da 

pesquisadora; Sequência Didática e as diferentes versões do planejamento e sua validação; 

Gravação das aulas na escola campo de Estágio e de um grupo focal; Questionários; Diário de 

aula do estagiário; Portfólio elaborado pelos estagiários. Optou-se pela análise e apresentação 

dos dados por meio de quatro artigos, que retratam sobre o levantamento das pesquisas de 

mestrado e doutorado sobre o tema, as concepções de NdC dos licenciandos, o processo de 

planejamento e validação da SD e a reflexões sobre as ações oportunizadas por meio do 

Programa de Formação. Os resultados indicam que há uma tendência de reconhecimento e 

valorização da NdC e HFC na formação de professores visando a compreensão e o ensino sobre 

a ciência. Além disso, as reflexões acerca das concepções de ciência, apresentadas pelos 

licenciandos, sinalizam que as ações voltadas à inserção de NdC em sala de aula foram 

significativas para que os mesmos pudessem compreender sobre a natureza dinâmica do 

conhecimento científico, a importância dos modelos e o papel do cientista para o 

desenvolvimento do conhecimento científico, além da subjetividade da ciência. Durante o 

planejamento e implementação da SD, evidenciamos a incorporação de atividades que 



 

 

 

 

consideram os pressupostos da NdC e HFC, ao promover a reflexão e o debate com os alunos 

no Ensino Médio sobre o conceito de modelos e o contexto de proposição do modelo atômico 

de Rutherford. Romper com a noção de ensino em uma perspectiva de desenvolvimento 

histórico linear pautada em longas reconstruções históricas, habitualmente utilizadas, mostrou-

se como um desafio durante a proposta. Os estudos, reflexões e ações desenvolvidos no 

Programa de Formação possibilitaram aos licenciandos melhor compreensão e ensino da NdC 

em uma perspectiva histórico-filosófica. Apesar de algumas lacunas, consideramos que o 

planejamento e validação da SD voltados à inserção de NdC e HFC em sala se aula se 

configuraram como ações significativas para a influência de concepções e práticas coerentes 

com uma perspectiva de ensino de ciências crítico e transformador.  

 

Palavras-chave: Ensino de Química, História e Filosofia da Ciência, Formação de Professores, 

Sequência Didática, Modelos atômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CORTEZ, J. M. Nature of Science in the Initial Formation of Chemistry Teachers: Actions 

and Reflections aimed at understanding and teaching about Science. 2019, 383f. Doctoral 

Thesis - Postgraduate Program in Education for Science and Mathematics, State University of 

Maringá, Maringá, 2019. 

 

This qualitative study was developed through the action research methodology, in the context 

of the Initial Teacher Training of Chemistry, in which a Training Program focused on the Nature 

of Science (NOS) and History and Philosophy of Science (HPS) was implemented to promote 

understanding and teaching about science. Therefore, our main objective was to analyse how 

the Training Program influenced the views of science and pedagogical practice of future 

chemistry teachers. Thus, the development of the Training Program took place in the curricular 

component of Supervised Internship II, of a public university in the State of Paraná, and was 

structured in four stages that involved theoretical studies about planning, NOS and HFS, besides 

the construction, validation and implementation of a Teaching–learning Sequence (TLS) 

focused on the proposition of Rutherford's atomic model in Basic Education. The qualitative 

data constitution occurred through several instruments, among which stand out: Participant 

observation; Diary of the researcher; Teaching–learning Sequences and the different versions 

of the planning and its validation; Recording of the classes at the internship school and a focus 

group; Questionnaires; Intern's class diary; Portfolio prepared by the interns. We opted for the 

analysis and presentation of the data through four articles, which portray the survey of master's 

and doctorate researches on the subject, the NOS conceptions of undergraduates, the process of 

planning and validation of TLS and the reflections on actions provided through the Training 

Program. The results indicate that there is a tendency of recognition and appreciation of NOS 

and HPS in the formation of teachers aiming at the understanding and the teaching about the 

science. In addition, the reflections on the conceptions of science presented by the 

undergraduates indicate that the actions aimed at the insertion of NOS in the classroom were 

significant so that they could understand about the dynamic nature of scientific knowledge, the 

importance of models and role of the scientist for the development of scientific knowledge, 

besides the subjectivity of science. During the planning and implementation of TLS, we 

highlight the incorporation of activities that consider the assumptions of the NOS and HPS by 

promoting reflection and debate with students in high school on the concept of models and the 



 

 

 

 

propositional context of Rutherford's atomic model. Breaking with the notion of teaching from 

a perspective of linear historical development based on long, commonly used historical 

reconstructions proved to be a challenge during the proposal. The studies, reflections and 

actions developed in the Training Program allowed undergraduates to better understand and 

teach the NOS from a historical-philosophical perspective. Despite some shortcomings, we 

consider that the planning and validation of TLS aimed at the insertion of NOS and HPS in the 

classroom were configured as significant actions for the influence of conceptions and practices 

coherent with a critical and transformative science teaching perspective. 

 

Keywords: Chemistry Teaching, History and Philosophy of Science, Teacher Education, 

Teaching–learning Sequence, Atomic Models. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo trata do desenvolvimento de um Programa de Formação Inicial de 

Professores de Química voltado à História e Filosofia da Ciência (HFC), com vistas em uma 

compreensão numa perspectiva crítica acerca da Natureza da Ciência (NdC) pelos futuros 

professores participantes da pesquisa, bem como no reflexo desta na prática docente. 

 O ensino de química é muito criticado por ser memorístico e conteudista, além disso, 

muito se critica a atuação dos professores em exercício quanto à inovação em suas aulas, no 

que se refere às metodologias de ensino. Somando-se a isso, a Educação Básica brasileira passa 

por inúmeros problemas externos à sala de aula, que precarizam o ensino oferecido nas escolas 

públicas (QUADROS, et. al., 2011). 

 Nesse contexto, buscou-se intervir por meio de um Programa de Formação Inicial de 

Professores de Química durante a realização do componente curricular Estágio Supervisionado, 

na perspectiva da inserção da NdC. Tratou-se de um curso de Licenciatura em Química de uma 

universidade pública paranaense. Desenvolvido em quatro etapas, o Programa proposto para 

um ano letivo, envolveu o planejamento e validação de uma Sequência Didática (SD) acerca 

do modelo atômico proposto por Rutherford e foi aplicado em uma Escola da Rede Estadual de 

Ensino do Paraná, campo de estágio, em turmas de primeiro ano do Ensino Médio.  

 Na forma como foi configurado, esse Programa de Formação objetivou que os 

futuros professores desenvolvessem subsídios para ensinar química considerando os 

princípios que embasam a abordagem da NdC, por meio da HFC, de modo a formar 

profissionais capacitados para atuar na perspectiva crítica na Educação Básica.  

 Apresentaremos na sequência, a justificativa, os objetivos e problema de investigação, 

bem como a estrutura do trabalho. 
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A CONSTRUÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Nosso foco de interesse neste estudo é a NdC e sua relação com a HFC na formação de 

professores. De certa forma, a NdC envolve estudos sobre a ciência, seu processo de construção, 

a validação do conhecimento científico, as relações externas à ciência, entre outros aspectos. 

Embora não seja simples definir NdC, para Lederman (2007), as bases da Natureza da Ciência 

são epistemológicas, filosóficas, culturais e históricas.  

A partir de um levantamento da literatura, Moura (2014) destacou cinco aspectos 

abrangentes que se configuram como consensuais no que se refere à natureza da ciência, quais 

sejam: 

A Ciência é mutável, dinâmica e tem como objetivo buscar explicar os 

fenômenos naturais [...] 

Não existe um método científico universal [...] 

A teoria não é consequência da observação/experimento e vice-versa. 

A Ciência é influenciada pelo contexto social, cultural, político etc., no qual 

ela é construída [...] 

Os cientistas utilizam imaginação, crenças pessoais, influências externas, 

entre outros para fazer Ciência. 

(MOURA, 2014, p. 34-35) 

 

Esse foco de interesse surgiu a partir dos estudos sobre Epistemologia da Ciência 

durante o processo de formação inicial da pesquisadora, que culminou na pesquisa de mestrado 

voltada para a investigação de obstáculos epistemológicos, com base nos pressupostos de 

Gaston Bachelard (REIS, 2015). Com base nas considerações obtidas naquela pesquisa, uma 

das possibilidades para problematizar noções e conceitos acerca do átomo que se configuraram 

obstáculos epistemológicos, seria a abordagem desse conceito a partir dos pressupostos 

históricos e filosóficos. Em vista disso, a discussão acerca da NdC por meio da HFC foi o 

caminho escolhido para ser trilhado neste presente estudo. 

 Nesse contexto, desde o ano de 2014, primeiro ano da graduação, até o ano de 2017, 

quarto ano da graduação, a pesquisadora, na condição de professora, acompanhou a trajetória 

de formação de sete dos nove licenciandos que se configuraram os sujeitos do presente estudo. 

Um dos aspectos considerados foi a necessidade de contribuir efetivamente para que esses 

licenciandos fossem capazes de compreender e ensinar sobre o conceito de átomo levando em 
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consideração todos os aspectos pesquisados, como: a realidade do átomo, a compreensão dos 

modelos na ciência e o processo de transição entre distintos modelos propostos ao longo do 

tempo. 

 Pautamo-nos também em Moreira (2003, p. 2) ao se referir às pesquisas, em nível de 

pós-graduação: 

Muitas de nossas pesquisas não passam de aplicação de questionários. Temos 

um excesso de pesquisas de questionário que não contribuem para o avanço 

do conhecimento na área. Tais pesquisas só têm sentido como etapa inicial de 

pesquisas que possam contribuir para o crescimento da área. Caso contrário, 

só geram curiosidades. Professores pensam isso e aquilo. Alunos pensam isso 

ou aquilo. Cientistas acham tal coisa. E por aí vai. 

 

 Optou-se, então, por realizar uma pesquisa que se configurasse a continuidade àquilo 

que já havia sido feito, objetivando contribuir para o ensino de química. Concordamos com 

Moreira (2003, p. 3) ao expressar que “é difícil atingir o nível de qualidade que precisamos na 

nossa pesquisa para termos o impacto que queremos no sistema educacional, na sociedade, nos 

órgãos governamentais”, no entanto, buscamos alternativas para impactar de forma mais 

coerente e minimizar a lacuna existente entre a pesquisa acadêmica e a práxis da educação. 

Assim, a metodologia da pesquisa-ação foi escolhida, considerando a compatibilidade 

com o estudo proposto, bem como a possibilidade de a pesquisadora participar e intervir no 

processo formativo dos licenciandos, ao mesmo tempo em que se constituem os dados. 

Conforme Thiollent e Colette (2014, p. 215), “a participação em uma pesquisa-ação, além de 

ganhos simbólicos, possibilita aos atores desenvolver e promover hábitos críticos construtivos, 

tão necessários na gestão e na produção de conhecimentos adequados”. Levando em 

consideração tais pressupostos, desenvolveu-se um Programa de Formação voltado à NdC no 

ensino do conceito de átomo por meio de uma abordagem histórica e filosófica.   

No que se refere a relação entre História da Ciência e NdC, Paixão e Figueiredo (2015) 

desenvolveram uma sequência didática que trata explicitamente sobre ciência e objetiva 

melhorar a compreensão dos alunos sobre a natureza da ciência e tecnologia. Para tanto, as 

autoras fizeram uso de uma abordagem histórica discutindo um episódio histórico acerca da 

síntese da água realizada por Lavoisier. Após a análise dos dados, as autoras salientam a 

importância da “História da Ciência enquanto estratégia e recurso para desencadear o interesse 

dos alunos pela aprendizagem da Ciência e da Tecnologia e para aumentar a sua compreensão 
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da Natureza da Ciência” (PAIXÃO; FIGUEIREDO, 2015, p. 308). Da mesma forma, 

concordamos que uma abordagem histórica e filosófica propicia compreensão da ciência e seu 

desenvolvimento, aspectos relacionados à Natureza da Ciência. 

Sendo assim, nosso principal objetivo da pesquisa é analisar como um Programa de 

Formação Inicial voltado à NdC por meio da HFC influencia as visões de ciência e a 

prática pedagógica de futuros professores de química. Como objetivos específicos 

elencamos:  

o Mapear as pesquisas desenvolvidas em nível de mestrado e doutorado que exploram as 

relações entre formação de professores, NdC e HFC; 

o Identificar as concepções de NdC dos licenciandos participantes da pesquisa por meio 

dos questionários VNOS-C e VOSE, aplicados em dois momentos no Programa de 

Formação desenvolvido; 

o Analisar o processo de planejamento e validação de uma SD sobre o conceito de átomo 

em uma perspectiva histórico-filosófica, desenvolvido no Programa de Formação; 

o Refletir sobre as ações desenvolvidas no Programa de Formação, identificando aquelas 

que se configuram como potencialmente significativas para melhorar a compreensão e 

o ensino sobre a ciência.  

Portanto, propomo-nos a responder, a partir desse estudo, a seguinte questão de 

pesquisa: De que maneira um Programa de Formação Inicial voltado à Natureza da 

Ciência e História e Filosofia da Ciência influencia as concepções de ciência e a prática 

pedagógica de licenciandos em química? 
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ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Estruturada no formato de artigos, esta tese constitui-se por uma introdução, um capítulo 

sobre a Natureza da Ciência no Ensino de Ciências, um capítulo que retrata o Percurso 

Metodológico, seguidos de quatro artigos, sendo que, cada artigo foi norteado por um objetivo 

específico da pesquisa. No primeiro artigo intitulado “Um Olhar para a literatura: o que tem 

sido pesquisado sobre a interface entre Formação de Professores, História da Ciência e Natureza 

da Ciência?”, foram mapeadas e categorizadas as pesquisas de mestrado e doutorado realizadas 

nos últimos vinte anos relacionadas à NdC, HFC e Formação de Professores. No segundo artigo, 

“Concepções de Natureza da Ciência de futuros Professores de Química: reflexões a partir de 

um Programa de Formação orientado para a História e Filosofia da Ciência”, apresentou-se a 

investigação acerca das concepções de NdC apresentadas pelos licenciandos. No terceiro artigo, 

“Natureza da Ciência por meio da História e Filosofia da Ciência na Formação Inicial de 

Professores de Química: planejamento e validação de uma Sequência Didática sobre o Modelo 

Atômico de Rutherford”, discutiu-se sobre o processo de planejamento e validação da SD 

voltada à história da construção do modelo atômico de Rutherford desenvolvida no Programa 

de Formação. E, por fim, no quarto artigo intitulado “Natureza da Ciência no Ensino de 

Química: reflexões sobre as ações desenvolvidas no contexto de um Programa de Formação 

Inicial de Professores”, refletiu-se sobre as ações desenvolvidas no Programa de Formação, 

buscando identificar aquelas que se configuraram como potencialmente significativas para a 

compreensão e o ensino sobre a ciência. 

No decorrer da pesquisa, o problema de investigação foi estudado conforme apresentado 

no quadro 1: 
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Quadro 1: Esquema da investigação do problema de pesquisa 

  Etapas da Pesquisa 
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Identificação dos 

obstáculos 

epistemológicos 

acerca do conceito 

de átomo com os 

licenciandos 

ingressantes no 

curso de Química 

Investigação dos 

aspectos da NdC e 

sua relação com a 

prática 

pedagógica 

Implementação da 

HFC no ensino de 

química, no que se 

refere a 

proposição dos 

modelos atômicos 

Desenvolvimento 

de uma pesquisa-

ação com os 

sujeitos 

investigados 

anteriormente, 

agora em fase 

final do curso 

E
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o
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o
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o
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d
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o
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I)
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n
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e 

e 
d
iv

u
lg

aç
ão
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o
s 

d
ad

o
s 

Artigo 1: 

Mapeamento das 

dissertações e 

teses sobre 

formação de 

professores, NdC 

e HFC 

Artigo 2: 

Análise das 

concepções da 

NdC apresentadas 

pelos licenciandos 

Artigo 3: 

O processo de 

elaboração e 

implementação da 

SD sobre o 

modelo de 

Rutherford na 

Educação Básica 

Artigo 4: 

Reflexões sobre 

as ações 

desenvolvidas no 

Programa de 

Formação Inicial 

de Professores de 

Química  

Fonte: Autoria própria 

Discussão 
teórica sobre 

NdC e 
história do 

átomo

Elaboração 
coletiva da 
SD sobre o 

modelo 
atômico de 
Rutherford

Implementação 
da SD na 
Educação 

Básica

Reflexão acerca do 
processo e 

investigação das 
concepções de 

natureza da ciência 
(pré e pós)

Elaboração dos objetivos e questão de 

investigação 

Delineamento metodológico e definição 

dos instrumentos de coleta de dados 
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A NATUREZA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

A palavra ciência, do latim, scientia, significa conhecimento. A ciência se constitui 

como um dos fundamentos da sociedade atual, impactando direta e indiretamente o ser humano. 

Mas, o que é ciência? Um dos consensos sobre o que é a ciência é considerá-la como uma 

instituição formada por uma comunidade científica que interpreta e produz conhecimento 

científico sobre os fenômenos naturais.  

De forma poética, Fourez (1995, p. 145) compara o processo científico a um jogo: 

“história em quadrinhos sem legenda. Esse jogo apresenta desenhos para os quais se deve 

encontrar uma ‘legenda’. Esse jogo implica, assim como a ciência, uma atividade cultural 

determinada por um consenso ligado a certo grupo”. O autor argumenta que assim como em 

um jogo, a ciência tem suas convenções e que as leis e teorias formuladas constituem-se 

paradigmas que apresentam certa resistência a mudanças. Assim, Fourez (1995, p. 152) reforça 

que a ciência é uma instituição social e que fazer ciência implica em “fazer com que um grupo 

aceite uma visão, em meio a relações de forças e de coerções de todo gênero”. 

É, portanto, uma interpretação humana influenciada por outras dimensões ideológicas 

sociais, econômicas, políticas e culturais determinadas em cada período histórico. Visto que o 

cientista é um ser social imerso na realidade, suas observações são influenciadas por sua história 

de vida, seus valores e sua visão de mundo (FREIRE-MAIA, 1998). Nesse sentido, é 

extremamente válido o trabalho da filosofia de apurar os métodos por meio dos quais cientistas 

formulam e testam suas teorias. 

Nem sempre se teve esta ideia de ciência e o que pode ou não ser considerado científico. 

Ao longo da história do conhecimento, houve muita proximidade, por exemplo, entre a 

astronomia e a astrologia, e houve a dificuldade de se diferenciar a ciência da pseudociência. 

Nesse contexto, a partir do século XVII, com as contribuições de Francis Bacon estabeleceu-se 

o método científico, caracterizado pelo indutivismo e o empirismo para formular o 

conhecimento científico (CHALMERS, 1995). Assim, na perspectiva do indutivismo ingênuo, 

a ciência parte da observação do mundo natural. Conforme Santin Filho, Tsukada, Cedran 

(2010, p. 50):  
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O indutivismo baconiano sugere que a Ciência se inicia com a observação 

rigorosa e controlada da natureza. Uma vez feitas as observações, adotando-

se um “método científico” supostamente infalível, seria possível descobrir 

“como funciona” a Natureza. Seguir tal método protegeria a Ciência de 

influências sociais, filosóficas, religiosas e ideológicas, pois estes estariam 

livres das subjetividades individuais do observador. 

Conforme Chalmers (1995), no indutivismo ingênuo o conhecimento científico é 

proveniente das afirmações a respeito da natureza feitas por um observador não preconceituoso. 

Dessa forma, admite-se que a ciência cresce continuamente, a medida que as observações são 

aperfeiçoadas e mais dados são obtidos de um determinado experimento. 

Assim, por meio da indução, os fatos adquiridos a partir da observação constituem as 

teorias e leis, que serão capazes de prever e dar explicações a outros fenômenos a partir da 

dedução. Surge então, o que Chalmers (1995) define como raciocínio lógico dedutivo, 

caracterizado pela derivação de explicações e previsões a partir das leis e teorias universais. 

No entanto, é preciso considerar que o processo de observação passa pela percepção, 

construída a partir dos sentidos humanos e, portanto, nem todos os observadores verão da 

mesma maneira. O autor argumenta que a experiência visual do observador passa pelas suas 

experiências passadas, seu conhecimento e as suas expectativas (CHALMERS, 1995). Desse 

modo, torna-se limitado afirmar que a ciência começa pela observação, ideia defendida pelo 

indutivismo ingênuo. 

Assim, principalmente durante o século XX, a perspectiva empírico-indutivista da 

ciência foi questionada, surgindo uma intensa oposição ao método científico indutivo 

(POPPER, 1962; KUHN, 1971; FEYERABEND, 1975; BUNGE, 1976; TOULMIN, 1977; 

LAKATOS, 1982; LAUDAN, 1984; etc.). Conforme Santin Filho, Tsukada e Cedran (2010, p. 

55), “a partir de então, constatou-se que nem a filosofia nem sua lógica possuíam meios de 

determinar o que é método científico. Essas críticas provocaram algumas implicações e 

modificações na própria concepção de Ciência”. 

O recuo para a probabilidade confere à ciência o caráter de provavelmente verdadeira, 

destituindo a noção de conhecimento comprovado. Nessa perspectiva, as teorias são entendidas 

como “conjecturas especulativas ou suposições criadas livremente pelo intelecto humano no 

sentido de superar problemas encontrados por teorias anteriores e dar uma explicação adequada 

do comportamento de alguns aspectos do mundo ou universo” (CHALMERS, 1995, p. 65). 
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Desse modo, nunca se pode atribuir o caráter verdadeiro à uma teoria, apenas que é a melhor 

explicação para determinado fenômeno até o momento. Compreende-se assim, que a “ciência 

progride por tentativa e erro, por conjecturas e refutações” (CHALMERS, 1995, p. 65). 

Embora a visão de ciência como verdade e a sua neutralidade tenham sido modificadas 

com o progresso da ciência, ainda é uma concepção de ciências presente em muitos professores, 

alunos e na sociedade em geral. Chalmers (1995) descreve que, em uma visão amplamente 

aceita, o conhecimento científico é o conhecimento comprovado, as teorias científicas são 

oriundas da observação e experiências, a ciência é objetiva e os aspectos subjetivos não tem 

lugar na ciência. 

Segundo Moreira e Massoni (2009) os estudantes e professores possuem uma percepção 

sobre ciências e sobre o trabalho dos cientistas que tem efeitos no ensino e na aprendizagem, 

logo, é de importância que estes professores tenham consciência dessa influência, e ainda, que 

saibam que as teorias científicas não são definitivas e que existem explicações alternativas e 

controvérsias em torno dessas teorias.  

O papel do conhecimento científico na atualidade denota a necessidade de que a 

comunidade científica, professores e a sociedade, em geral, saibam que a ciência se dá por uma 

construção humana e, dessa forma, é necessário entendê-la como tal. Autores como Medeiros 

(1992), Matthews (1995), Gil-Pérez et. al. (2001) e Praia, Gil-Pérez e Vilches (2007) apontam 

que, além de conhecer os conteúdos científicos, os cidadãos precisam compreender as formas 

pelas quais estes conhecimentos são construídos historicamente, e assim conhecer a natureza 

da ciência. Isso lhes possibilita conhecer como se desenvolve e se modifica o pensamento 

científico ao longo dos anos, quais seus objetivos, métodos, valores e suas relações com a 

sociedade para, assim, avaliar as influências do contexto social, moral, político, econômico e 

cultural no conhecimento científico e, ao mesmo tempo, as contribuições desse conhecimento 

para a cultura e a sociedade. 
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O QUE É NATUREZA DA CIÊNCIA? 

 

 Conforme Lederman, Lerdeman e Antink (2013, p. 140, tradução nossa), “a expressão 

‘natureza da ciência’ refere-se tipicamente à epistemologia da ciência, a ciência como forma de 

conhecimento ou os valores e crenças inerentes ao desenvolvimento do conhecimento 

científico”. No entanto, os autores salientam que as concepções acerca da NdC vêm passando 

por mudanças nos últimos 100 anos, provenientes das próprias transformações que ocorreram 

durante o desenvolvimento científico (LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 2013). 

 De acordo com Matthews (2015), William Whewell (1794 – 1866) é um dos precursores 

dos debates contemporâneos acerca da NdC. Whewell foi um cientista inglês, filósofo, 

historiador, teólogo e moralista que acreditava que a história da ciência é fundamental para 

compreender a cultura científica (MATTHEWS, 2015). Em “Sobre a influência da História da 

Ciência sobre a educação intelectual”, no original On the Influence of the History of Science 

Upon Intellectual Education (WHEWELL, 1855), o autor destaca a importância de discussões 

que hoje denominamos “natureza da ciência” na educação e considera a história da ciência 

nesse processo (MATTHEWS, 2015).  

 No final do século XIX, Ernest Mach (1838 – 1916) argumenta que a compreensão de 

um conceito teórico passa, necessariamente pela compreensão do seu desenvolvimento 

histórico (MATTHEWS, 1995). A noção de que é necessário “ensinar menos para aprender 

mais” defendida por Mach também começou a influenciar currículos de ciência. Em 1917, a 

Associação Britânica para o Progresso da Ciência destacou que “a história da ciência oferecia 

os meios para a dissolução da barreira artificial erigida pelo horário escolar para afastar os 

estudos literários das ciências” (JENKINS, 1989, p. 19 apud MATTHEWS, 1995, p. 169).  

 Matthews (2012) afirma que há uma tradição que enfatiza a tendência de ensinar 

“natureza da ciência” enquanto se ensina ciências. Conforme o autor,  

No século XIX, as figuras centrais eram William Whewell (1854)1, Thomas 

Huxley (1885/1964)2 e Ernst Mach (1886/1986)3. Nas primeiras décadas do 

 
1 WHEWELL, W. On the Influence of the History of Science upon Intellectual Education, Lectures on Education 

Delivered at the Royal Institution on Great Britain, J.W.Parker and Son, London, 1854. 
2 HUXLEY, T.H. Science and Education, The Citadel Press, New York, 1885/1964. 
3 MACH, E. On Instruction in the Classics and the Sciences. In his Popular Scientific Lectures, Open Court 

Publishing Company, La Salle, p. 338-374, 1886/1986. 
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século XX, John Dewey (1910, 1916)4 nos EUA e Fredrick Westaway (1919, 

1929)5 no Reino Unido eram figuras centrais. No mundo anglo-americano, a 

tradição foi continuada por Joseph Schwab nas décadas de 1940 e 1950 

(SCHWAB, 1949, 1958)6; por Leo Klopfer (1969)7 e James Robinson (1968)8 

na década de 1960; por Jim Rutherford (1972)9, Gerald Holton (1975, 1978)10, 

Robert Cohen (1975)11 e Michael Martin (1972, 1974)12 na década de 1970. 

(MATTHEWS, 2012, p. 3, tradução nossa) 

 Essa tradição culminou na inserção das questões da NdC nos currículos de ciências. Nos 

Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, a História da Ciência passou a ter destaque 

nos cursos de graduação. Matthews (1995) afirma que Conant13 foi um dos principais 

representantes das discussões em Havard e sua influência não pode ser subestimada. Conforme 

Kuhn (1970 apud MATTHEWS, 1995, p. 170), Conant foi “o primeiro a apresentar-me à 

história da ciência e, portanto, iniciou a transformação de minha concepção sobre a natureza do 

progresso científico”.  

 Desse modo, em 1985, a American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

lançou o Projeto 2061, cujo objetivo era revisar todo o ensino de ciências na escola. Uma das 

considerações do projeto residia na importância de que os cursos de ciências fossem mais 

 
4 DEWEY, J. Science as Subject-Matter and as Method, Science 31, p. 121-127, 1910. Reproduced in Science & 

Education, 1995, 4(4), p. 391-398. DEWEY, J. Democracy and Education, Macmillan Company, New York, 

1916. 
5 WESTAWAY, F.W. Scientific Method: Its Philosophical Basis and its Modes of Application, 5th Edition, 

Hillman-Curl, New York, 1919/1937. WESTAWAY, F.W. Science Teaching, Blackie and Son. London, 1929. 
6 SCHWAB, J.J. The Nature of Scientific Knowledge as Related to Liberal Education, Journal of General 

Education 3, p. 245-266, 1949. Reproduced in I. Westbury & N.J. Wilkof (eds.) Joseph J. Schwab: Science, 

Curriclum, and Liberal Education, University of Chicago Press, Chicago, 1978. SCHWAB, J.J. The Teaching of 

Science as Inquiry , Bulletin of Atomic Scientists, 14, p. 374-379, 1958. Reprinted in J.J. Schwab & P.F. 

Brandwein (eds.), The Teaching of Science, Harvard University Press, Cambridge MA, 1960. 
7 KLOPFER, L.E. Case Histories and Science Education, Wadsworth Publishing Company, San Francisco, 

1969. 
8 ROBINSON, J.T. The Nature of Science and Science Teaching, Wadsworth, Belmont CA, 1968. 
9 RUTHERFORD, F.J. A Humanistic Approach to Science Teaching, National Association of Secondary School 

Principals Bulletin, 56(361), p. 53-63, 1972. 
10 HOLTON, G. Science, Science Teaching and Rationality. In S. Hook, P. Kurtz & M. Todorovich (eds.) The 

Philosophy of the Curriculum, Promethus Books, Buffalo, p. 101-118, 1975. HOLTON, G. On the Educational 

Philosophy of the Project Physics Course. In his The Scientific Imagination: Case Studies, Cambridge 

University Press, Cambridge, p. 284-298, 1978. 
11 COHEN, R.S. Physical Science, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1975. 
12 MARTIN, M. Concepts of Science Education: A Philosophical Analysis, Scott, Foresman & Co., New York, 

1972. (reprint, University Press of America, 1985). MARTIN, M. The Relevance of Philosophy of Science for 

Science Education , Boston Studies in Philosophy of Science 32, p. 293-300, 1974. 
13 Conforme Matthews (1995, p. 170), “a voz de maior influência [...] era a de James B. Conant, presidente da 

Universidade de Harvard, cuja abordagem do estudo de caso era largamente difundida. Conant a havia 

desenvolvido durante o período em que foi o pró-reitor geral da graduação em Harvard e tomou-a popular através 

de uma série de relatórios oficiais e best-sellers de bolso dentre os quais se destaca Compreendendo a ciência: 

uma abordagem histórica (1947)*. Sua obra em dois volumes, Estudo de casos de Harvard sobre história nas 

ciências experimentais (1957)**, tomou-se o livro-texto de muitos cursos de ciências”. 

* CONANT, J. B. On Understanding Science, Vale University Press, New Haven, 1947. **CONANT, J. B. (ed.). 

Harvard Case Histories in Experimental Science, 2 vols., Harvard University Press, Cambridge, 1957. 
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contextualizados, históricos, filosóficos ou reflexivos (MATTHEWS, 1995). Segundo o autor, 

no relatório Ciências para todos os americanos (AAAS, 1989) há um capítulo que enfatiza a 

aprendizagem acerca da “natureza da ciência” 

[...] e inclui discussões acerca da objetividade e mutabilidade da ciência, as 

possibilidades de se distinguir entre ciência e pseudo-ciência, provas 

científicas e suas relações com a justificativa da teoria, método científico, 

explicação e predição, ética, política social e organização social da ciência. 

Pretende-se que esses temas sejam desenvolvidos e discutidos nos cursos de 

ciências e que os alunos possam, ao final destes últimos, conhecer alguma 

coisa sobre aqueles; não se pretende de modo algum que a inclusão desses 

tópicos nas disciplinas de ciências provoque a substituição de seu conteúdo 

por HFS [história e filosofia da ciência]. (MATTHEWS, 1995, p. 168) 

 Segundo Matthews (2012), essa preocupação com a inserção das questões da NdC 

também se deu no Reino Unido, Canadá, Turquia, Grécia, além dos Estados Unidos na década 

de 1980. Com isso, a pesquisa acerca da compreensão dos aspectos da NdC por parte de 

professores, estudantes e mesmo os cientistas, da melhor forma de inseri-la no ensino, da 

relação da aprendizagem em e sobre ciência, entre outros, começam a se proliferar e, segundo 

Matthews (2012), os estudos de Norman Lederman ganham destaque. 

Lederman (2007) discute que o entendimento por parte de estudantes e professores 

acerca da NdC se configura um dos objetivos da educação científica, conforme explícito nos 

documentos da National Science Teachers Association [NSTA] (1982), American Association 

for the Advancement of Science [AAAS] (1990, 1993) e National Research Council [NRC] 

(1996). Norman Lederman e seus colaboradores têm desenvolvido nas últimas duas décadas 

inúmeras pesquisas voltadas à NdC (LEDERMAN, 1992, 1999; ABD-EL-KHALICK, 

LEDERMAN, 2000a, 2000b; AKERSON; ABD-EL-KHALICK; LEDERMAN, 2000; BELL; 

LEDERMAN; ABD-EL-KHALICK, 2000; LEDERMAN; ABD-EL-KHALICK; 

SCHWARTZ, 2002; BELL; LEDERMAN, 2003; LEDERMAN; KHISHFE, 2002; 

LEDERMAN; KO, 2003, 2004; LEDERMAN, 2004, LEDERMAN, 2007, LEDERMAN; 

BARTOS; LEDERMAN, 2013; LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 2013; LEDERMAN, 

2014) 

Matthews (2012) tece algumas críticas ao programa de Lederman. Segundo o autor, a 

ciência é um empreendimento humano construído historicamente e influenciado pelos 

contextos social, político, cultural, ético, etc., e que essas questões devem ser discutidas no 

ensino de ciências. No entanto, conforme Matthews (2012, p. 4, tradução nossa) 
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[...] é útil entender a natureza da ciência não como alguma lista de condições 

necessárias e suficientes para que uma prática seja científica, mas algo que, 

seguindo a terminologia de Wittgenstein, identifica uma ‘semelhança 

familiar’ de características que garantem que diferentes empreendimentos 

sejam chamados de científicos. 

 Lederman, Lederman e Antink (2013) argumentam que embora haja alguns desacordos 

acerca da definição sobre NdC entre filósofos, historiadores e educadores em ciências, existe 

um nível de generalizações. 

Entre as características do empreendimento científico que correspondem a 

esse nível de generalidade, está o fato de o conhecimento científico ser 

experimental (sujeito a mudanças), empírico (baseado e/ou derivado de 

observações do mundo natural), subjetivo (carregado de teoria), envolve 

necessariamente inferência humana, imaginação e criatividade (envolve a 

invenção de explicações), e é social e culturalmente incorporado. Dois 

aspectos importantes adicionais são a distinção entre observações e 

inferências, e as funções e relações entre teorias científicas e leis. 

(LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK 2013, p. 140) 

 Assim sendo, Lederman, Ledeman, Antink (2013) defendem algumas características da 

ciência e do conhecimento científico, quais sejam: 

1) Diferenças entre observações e inferência: segundo os autores, as observações são 

“diretamente” percebidas pelos sentidos e quando há um número grande de 

observadores, é relativamente fácil que todos cheguem a um consenso sobre o que se 

observa. Já a inferência não é “diretamente” acessível pelos sentidos e cada observador 

pode realizar um tipo de inferência (LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 2013). 

2) Diferenças entre teorias e leis: conforme os autores, leis e teorias configuram-se 

diferentes tipos de conhecimentos que não podem se transformar um no outro. Enquanto 

as leis são descrições das relações dos fenômenos, as teorias são explicações inferidas 

a partir de fenômenos (LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 2013). Nas palavras dos 

autores:  

Os cientistas geralmente não formulam teorias na esperança de que um dia 

adquiram o status de “lei”. As teorias científicas, por direito próprio, 

desempenham papéis importantes, como orientar investigações e gerar novos 

problemas de pesquisa, além de explicar conjuntos relativamente grandes de 

observações aparentemente não relacionadas em mais de um campo de 

investigação. (LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 2013, p. 140, tradução 

nossa) 
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3) Natureza empírica do conhecimento científico: os autores discutem que embora o 

conhecimento científico seja baseado nas observações do mundo natural, mesmo que 

parcialmente, também envolve a criatividade e a imaginação dos seres humanos 

(LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 2013). Os autores argumentam que “a ciência, 

ao contrário da crença comum, não é uma atividade totalmente sem vida, racional e 

ordeira. A ciência envolve a invenção de explicações e isso requer muita criatividade 

por parte dos cientistas” (LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 2013, p. 141, 

tradução nossa). 

4) Subjetividade do conhecimento científico: a subjetividade na produção do 

conhecimento científico, conforme os autores, é caracterizada por inúmeros fatores, 

como crenças, conhecimentos prévios, expectativas, compromissos teóricos, etc., que 

constituem uma mentalidade, coletiva ou individual, e afeta como os cientistas 

conduzem as investigações, inclusive fenômenos que podem observar ou não, bem 

como as interpretações dadas às observações (LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 

2013). 

5) Ciência como empreendimento humano influenciado pela cultura: os autores 

argumentam que, como empreendimento humano, a ciência influencia e também é 

influenciada pelo contexto na qual está inserida, tais como a sociedade, política, 

economia, filosofia, religião e as demais esferas intelectuais da cultura (LEDERMAN; 

LEDERMAN; ANTINK, 2013). 

6) Mutabilidade do conhecimento científico: não pode atribuir um caráter absoluto ou 

“comprovado” ao conhecimento científico. Conforme os autores, as teorias e leis que 

constituem o conhecimento estão sujeitos a mudanças, tanto por meio de novas 

evidências quanto pela reinterpretação de antigas evidências à luz de uma perspectiva 

diferente (LEDERMAN; LEDERMAN; ANTINK, 2013). 

7) Diferenças entre processos científicos e NdC: os autores destacam que embora os 

processos científicos e a NdC se sobreponham e interajam, não são equivalentes. Os 

processos científicos são as atividades relacionadas à ciência, tais como a coleta e 

análise de dados, a conclusão, etc., enquanto que a NdC se refere aos fundamentos 

epistemológicos do fazer científico. 

Os aspectos discutidos por Lederman, Lederman e Antink (2013) configuram o que se 

denomina visões “consensuais” da NdC, isto é, uma listagem de características que tratam sobre 

a ciência e seu desenvolvimento. Nesse sentido, Lederman expressa que embora existam 
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declarações explícitas acerca do significado da NdC em documentos como o NRC (1996), 

muito se discute ainda sobre os consensos no seu significado. No entanto, para o autor, as 

divergências entre filósofos, historiadores e educadores em ciência são irrelevantes para a 

Educação Básica (LEDERMAN, 2007).  

Lederman (1992, 2007) discute que a NdC remete às questões epistemológicas da 

ciência e aos valores e crenças inerentes ao desenvolvimento da ciência. Segundo o autor, as 

características da chamada visão “consensual” da NdC se constituem aspectos que os estudantes 

devem aprender e que embora existem outras listagens, com algumas variações, o objetivo “[...] 

não é enfatizar uma listagem versus outra, mas fornecer um quadro de referência que ajuda a 

delinear a natureza da ciência a partir da investigação científica (e processos da ciência) e o 

corpo resultante do conhecimento” (LEDERMAN, 2007, p. 833, tradução nossa) 

Irzik e Nola (2011) discutem que os aspectos consensuais, embora muito adotados pelos 

educadores em ciências, tratam somente as características da ciência sobre as quais existe amplo 

consenso. Assim, compreender e ensinar NdC a partir das visões consensuais, segundo os 

autores, seria discutir somente os aspectos menos controversos da mesma. No entanto, 

consideram também que a compreensão do empreendimento científico a partir das visões 

consensuais é relevante e acessível aos estudantes da etapa final da educação básica e 

universitários. Os autores defendem o que se chama “semelhança familiar”, destacando as 

semelhanças e diferenças entre os inúmeros campos científicos, no que se refere à suas 

atividades, objetivos e valores, metodologias e produtos (IRZIK; NOLA, 2011). 

Em contrapartida, Lederman e Lederman (2014) discutem que as listas criticadas não se 

constituem aspectos que devem ser memorizados pelos alunos, mas sua utilidade reside no fato 

de atuarem como guia que ajuda a resumir entendimentos muito mais profundos acerca da 

ciência. Além disso, os autores destacam que enquanto se discute os problemas acerca das 

definições da NdC, as implicações dessas discussões na educação científica estão 

desaparecendo e o desafio mais evidente é formar professores capazes de incluir tais discussões 

em sala de aula (LEDERMAN; LEDERMAN, 2014). Assim, a pesquisa em NdC vem ganhando 

importante espaço no ensino de ciências.  

Segundo Lederman (2007), embora não exista uma concordância no que se configura, 

de fato, a NdC, os aspectos a esta pertinentes tem sido objeto de pesquisa internacional nos 

últimos 50 anos. A partir da revisão de Lederman (2007), destacam-se dois principais focos da 
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pesquisa em NdC, o primeiro relacionado às concepções apresentadas por estudantes e 

professores e o segundo relacionado ao processo de ensino e aprendizagem da NdC. 

No que se refere à investigação das concepções da NdC, Lederman (2007) destaca 

diferentes instrumentos elaborados desde a década de 1950. Segundo o autor, os primeiros 

instrumentos buscavam, em conformidade com as investigações realizadas na época, uma 

perspectiva quantitativa, na qual os instrumentos desenvolvidos pretendiam “classificar” o 

entendimento de cada sujeito. Em seguida, a partir de novas perspectivas na pesquisa 

educacional, os instrumentos passaram a buscar entendimentos mais profundos, por meio de 

entrevistas e questionários abertos.  

No que se refere à investigação de concepções da NdC apresentadas pelos estudantes, o 

autor salienta que foram utilizados uma ampla variedade de instrumentos para compreender 

essas visões e que os alunos possuem uma noção distorcida do empreendimento científico.  

Consequentemente, os pesquisadores voltaram sua atenção para o ensino da NdC e às 

concepções apresentadas pelos professores. Os estudos indicaram que nem estudantes e nem 

professores compreendiam acerca da NdC e a atenção voltou-se para avaliar se o impacto das 

visões dos professores causava mudanças nas concepções dos alunos (LEDERMAN, 2007). 

Cachapuz et. al. (2005) destacam algumas noções, normalmente presentes nas 

concepções de professores e alunos, características de uma visão deformada da ciência. 

Conforme os autores, a ciência normalmente é concebida como: 1) descontextualizada; 2) 

individualista e elitista; 3) empírico-indutivista e ateórica; 4) rígida, algorítmica e infalível; 5) 

aproblemática e ahistórica; 6) exclusivamente analística; e 7) acumulativa, de crescimento 

linear. Essas noções, inter-relacionadas entre si, normalmente são derivadas da crença no 

suposto Método Científico Universal, ainda propagado em muitas salas de aula e materiais 

didáticos (CACHAPUZ et. al., 2005). 

Conforme Lederman (2007), inicialmente, a pesquisa voltou-se então para a inserção da 

NdC nos currículos e matérias didáticos, acreditando-se que as concepções dos estudantes 

melhorariam a partir dessas ações. No entanto, os estudos indicavam que o professor é uma 

variável significativa nesse processo. Desse modo, conforme o autor, as pesquisas na área de 

ensino de ciências que buscavam transformar as concepções dos professores se deram a partir 

de duas abordagens: na primeira acreditava-se que a compreensão da NdC é resultado da 

aprendizagem dos conhecimentos científicos que enfatiza o fazer científico (abordagem 



 

 

31 

 

implícita); na segunda utilizou-se a HFC para discutir as questões da NdC (abordagem 

explícita).  

A partir desses estudos iniciais concluiu-se que as abordagens explícitas que incluíam 

discussões históricas acerca do conhecimento científico obtiveram resultados significativos na 

melhoria das concepções apresentadas pelos professores. Partindo desses pressupostos, supôs-

se que as concepções apresentadas pelos professores poderiam influenciar as concepções dos 

alunos, bem como a influência das concepções dos professores no seu comportamento e o 

ambiente de sala de aula (LEDERMAN, 2007). 

Nesse ponto, Lederman (2007) destaca que embora compreenda-se que é fundamental 

que o professor apresente conhecimento em NdC para ensinar esses aspectos, a transposição do 

saber para a prática docente envolve um conjunto de fatores que são complexos, dentre os quais 

podem destacar-se as restrições curriculares, as políticas administrativas e o contexto de ensino.  

Em suma, as principais linhas de investigação relacionadas à NdC, mapeadas por 

Acevedo (2008), são apresentadas na Figura 2. 

 

Figura 2: Linhas de investigação em natureza da ciência 

 

 

Fonte: Adaptado de Acevedo (2008, p. 9) 
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Conforme apresentado na Figura 2, as investigações em NdC envolvem as concepções 

apresentadas pelos estudantes e professores, o currículo e o processo de ensino e aprendizagem, 

intervenções que buscam melhorar a compreensão acerca da NdC por parte dos professores e a 

eficácia de abordagens implícita e explícita da NdC (ACEVEDO, 2008). Nesse contexto, 

realizamos um levantamento das pesquisas brasileiras em NdC, apresentado a seguir. 
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UM LEVANTAMENTO DAS PESQUISAS BRASILEIRAS EM NATUREZA DA 

CIÊNCIA, HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA E FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

Buscando compreender como a pesquisa em NdC, envolvendo a HFC, no contexto da 

formação de professores, tem sido desenvolvida no Brasil nas últimas duas décadas, realizou-

se um levantamento da literatura que abrange as pesquisas realizadas no âmbito de mestrado e 

doutorado, que inter-relacionam a formação de professores, a HFC e a NdC. Esse levantamento 

das teses e dissertações é apresentado no primeiro artigo dessa tese (REIS; KIOURANIS, 

2018). A fonte de dados utilizada foi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), disponível online, e os termos de busca utilizados foram “história da ciência”, 

“formação de professores” e “natureza da ciência”, aplicando o filtro para o período de 1998 a 

2018, que compreende os últimos vinte anos.   

Conforme discutido por Reis e Kiouranis (2018), a busca resultou em trinta e oito 

pesquisas, que foram classificadas conforme as categorias: Análise curricular de cursos de 

formação de professores acerca da inserção de História e Filosofia da Ciência; Análise de livros 

didáticos da Educação Básica no que se refere à inserção de História da Ciência e aspectos da 

Natureza da Ciência; Investigação de concepções de Natureza da Ciência; Estudo de episódios 

históricos; Elaboração de produto educacional ou estratégia didática voltada à História da 

Ciência ou Natureza da Ciência; Implementação de propostas voltadas à História da Ciência ou 

Natureza da Ciência; bem como outros estudos envolvendo a História da Ciência, natureza e 

formação de professores que não se enquadram nas categorias anteriores. As pesquisas de cada 

uma dessas categorias será apresentada nessa seção, visto que o artigo, em função da limitação 

de espaço, apresenta apenas uma síntese do que foi realizado nas pesquisas e não o 

detalhamento de cada uma delas. É importante salientar que as categorias não são excludentes 

e algumas pesquisas foram classificadas em mais de uma categoria na análise presente no artigo, 

aqui apresentadas na categoria mais próxima em relação ao que foi desenvolvido na pesquisa.  

 Na categoria que retrata a inserção de História e Filosofia da Ciência e/ou Natureza da 

Ciência nos cursos de formação de professores, Kapitango-a-samba (2005), Almeida (2014), 

Rodrigues (2016) e Guarnieri (2018) desenvolveram suas pesquisas nessa perspectiva. 
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No estudo de Kapitango-a-samba (2005) investigou-se os fundamentos da relevância da 

História da Ciência para a formação inicial de docentes de Ciências Naturais e Matemática por 

meio da análise de grades e ementas curriculares dos cursos de licenciatura em Química, 

Biologia, Física e Matemática de onze (11) universidades. Os resultados indicaram crescente 

aumento na oferta de disciplinas voltadas ao tema, porém das 24 ementas, boa parte ainda é 

ofertada como disciplina optativa e apenas uma dessas ementas menciona a relação com a 

educação científica e formação de professores. 

A investigação de Almeida (2014) sobre o tratamento dado à abordagem histórica e 

filosófica da ciência no currículo do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Sergipe Campus São Cristóvão, deu-se por meio da análise do Projeto 

Pedagógico do curso, bem como a ementa da disciplina História e Filosofia das Ciências 

Biológicas e evidenciou que embora haja um avanço no curso investigado, ainda é preciso 

ampliar essa discussão, tornando a disciplina História e Filosofia das Ciências Biológicas, um 

eixo unificador e transversal para outras disciplinas do curso. 

Rodrigues (2016) analisou a disciplina de História da Matemática e sua importância na 

formação do professor de Matemática na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), na 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia da Paraíba (IFPB) todos na cidade de Campina Grande e na Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB), em João Pessoa. Os resultados salientam a importância do estudo da história 

da matemática para o professor em formação e que há divergência do currículo escrito e o 

currículo vivenciado. 

No estudo desenvolvido por Guarnieri (2018), buscou-se compreender o perfil 

formativo de quatro cursos de Licenciatura em Química de uma universidade pública do Estado 

de São Paulo, no que tange a articulação da HFC com ensino, a partir da análise dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs) e dos planos de ensino das disciplinas específicas sobre HFC. 

Os resultados evidenciam perfis semelhantes, todos os cursos apresentam uma disciplina 

relacionada à história da ciência, apenas em um curso como optativa, no entanto, ainda carece 

de relações entre a abordagem histórica e ensino de ciência, formando profissionais aptos a 

trabalhar tais aspectos em sala de aula. 

Na segunda categoria, Pagliarini (2007) e Pereira (2008) realizaram análise de livros 

didáticos da Educação Básica acerca da inserção de História da Ciência e aspectos da NdC. 
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Pagliarini (2007) desenvolveu uma análise sobre como a história da ciência é apresentada por 

alguns dos mais populares livros didáticos de Física para o Ensino Médio no Brasil, bem como 

as concepções sobre a NdC envolvidas nestas narrativas históricas. 

Pereira (2008) desenvolveu um módulo de ensino sobre o tema corantes, na perspectiva 

histórica aliada à experimentação, avaliada por sete professores de química como potencial 

material para romper com a fragmentação do ensino. Além disso, uma análise sobre como foram 

inseridas a História da Ciência e a Experimentação nos livros didáticos de Química do Programa 

Nacional do Livro Didático de 2008, indica que o uso da história ocorre de modo inconsistente 

e o experimento é visto como forma de comprovação de teoria. 

A categoria que contempla as investigações de concepções da NdC inclui as pesquisas 

de Meglioratti (2004), Oki (2006), Santana (2009), Pompeu (2010), Santos (2016), Colagrande 

(2016), Barp (2018). A pesquisa desenvolvida por Meglioratti (2004) buscou compreender 

quais concepções os professores de biologia em formação inicial e continuada possuem sobre 

ciência, evolução e história do pensamento evolutivo, bem como as possibilidades encontradas 

na utilização da história da construção do conceito de evolução no contexto da formação de 

professores de Biologia. Os resultados evidenciaram a influência de aspectos socioculturais nas 

concepções dos sujeitos investigados, bem como um conhecimento restrito sobre o conceito de 

evolução biológica e uma visão empírico-indutivista da ciência. 

O estudo desenvolvido por Oki (2006) foi realizado em uma disciplina de História da 

Ciência. Primeiramente, identificou-se as concepções prévias sobre aspectos da NdC dos alunos 

e avaliou-se variações em tais concepções, influenciadas por uma abordagem explícita de 

conteúdos de História e Filosofia da Ciência; em seguida, trabalhou-se com a contextualização 

histórica dos conceitos químicos para ajudar na compreensão de tais conceitos. Os resultados 

evidenciam que a disciplina se constitui um importante espaço de formação e possibilitou 

melhor compreensão tanto dos conceitos químicos quanto acerca da própria ciência e seu 

processo de construção. 

A pesquisa de Santana (2009) buscou compreender como os professores endentem e 

qual o uso que fazem da NdC e sua conexão com a HFC. Os resultados evidenciam uma 

compreensão deformada da ciência por parte dos professores, causando tanto uma abordagem 

distorcida em sala de aula quanto a sua ausência completa, bem como uma incompreensão 
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acerca da importância dessa temática, fato atribuído às lacunas nos cursos de formação de 

professores. 

Pompeu (2010) realizou a análise do impacto de uma experiência de uso de uma 

abordagem histórica e filosófica sobre as visões de Ensino de Ciências e da NdC de alunos da 

EJA e, especialmente, sobre o interesse desses alunos pela disciplina Biologia. Dentre as visões 

investigadas obteve-se tanto uma concepção positivista de ciência quanto de que a ciência é 

uma atividade humana, no entanto, a abordagem utilizada, segundo o autor, não teve grande 

influência nessas visões, possivelmente pelo curto período em que foi desenvolvida. 

Na pesquisa de Santos (2016), investigou-se as concepções de licenciandos sobre a 

História da Química e a sua utilização no ensino, bem como as suas visões sobre a NdC. Como 

resultado, observa-se que os sujeitos apresentam uma visão distorcida acerca da ciência e da 

sua história, como por exemplo, a mera citação de datas e acontecimentos.  

A investigação de Colagrande (2016) acerca das concepções de ciência com um grupo 

de professores em formação do curso de Ciências - Licenciatura da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp), se deu por meio do oferecimento de uma disciplina eletiva, cursada 

integralmente por 19 licenciandos do curso. Após a implementação, os resultados indicam que 

houve apropriação acerca dos aspectos da NdC e isso pode ser evidenciado nas produções das 

sequências didáticas.  

Barp (2018) investigou as concepções de Ciência e de História da Ciência entre 

professores da rede pública estadual, antes e após a participação em um curso de formação 

continuada em História da Ciência e Ensino, sendo possível notar mudanças nas concepções 

dos professores após o contato com os estudos históricos, desmistificando os gênios e 

precursores da ciência moderna, bem como a noção de progresso e evolução da ciência. 

Os estudos de Moura (2008), Dias (2008), Henrique (2011, 2015), Souza (2014) e 

Machado (2018) estão na categoria referente à estudos históricos. No estudo de Moura (2008), 

analisou-se o desenvolvimento, a repercussão e a aceitação da óptica newtoniana e sua 

popularização na Europa do início do século XVIII, principalmente na Grã-Bretanha, na forma 

de episódios da história da ciência como instrumento para discutir sobre as questões relativas à 

NdC. 
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No estudo desenvolvido por Dias (2008) foi realizado um resgate do processo de 

institucionalização da pesquisa sobre o ensino de ciências no Brasil, com foco nos aspectos 

subjetivos que contribuíram para seu desenvolvimento. Os resultados indicaram que a história 

da ciência foi identificada como um pilar fundamental na pesquisa e para consolidação da área. 

Henrique (2011) discutiu aspectos da NdC, de forma explícita na formação inicial de 

professores de ciências por meio da controvérsia entre a teoria do Big Bang e a do Estado 

Estacionário, que ocorreu a partir da segunda metade do século XX. Os resultados indicaram 

que essa abordagem possui potencial para discutir sobre aspectos da NdC e também sobre 

cosmologia. 

No estudo desenvolvido por Souza (2014), ocorreu a inserção de um episódio da 

História da Ciência no ensino de Biologia da Educação Básica envolvendo a viagem do 

naturalista inglês Alfred Russel Wallace (1823-1913) ao Brasil, no século XIX. A partir da 

elaboração, validação, aplicação e avaliação de uma sequência didática, investigou-se os efeitos 

da utilização de um episódio de História da Biologia sobre aspectos motivacionais e emocionais 

dos alunos durante o ensino e aprendizagem de conteúdos de Biologia. Os resultados 

evidenciam que os sujeitos responderam positivamente à proposta, dada a aprendizagem de 

conceitos científicos, normalmente distantes da realidade dos estudantes. 

No estudo de Henrique (2015) apresentam-se as influências complexas que atuaram 

durante o processo de criação e aceitação da teoria da expansão do universo, na primeira metade 

do século XX, com objetivo de evidenciar o valor de controvérsias na educação. Como forma 

de investigar a viabilidade de levar controvérsias para a Educação Básica, uma sequência de 

ensino e aprendizagem estruturada a partir de um jogo, foi desenvolvida, em que o objetivo 

geral foi promover discussões acerca das influências socioculturais sobre a ciência. Os 

argumentos construídos pelos estudantes, embora levassem em consideração os aspectos 

externos à ciência, mantinham-se na defesa dos valores clássicos da ciência. 

Na pesquisa de Machado (2018), explorou-se as relações teóricas envolvendo os olhares 

histórico-filosóficos dos epistemólogos Lakatos e Bachelard na escrita de dois episódios, o 

primeiro sobre dois programas científicos conflitantes na História da Ciência, flogístico e 

calórico, já o segundo episódio em Ciência, almejou apresentar as principais concepções de 

matéria desenvolvidas pelos gregos durante a Antiguidade. Esse material pode ser utilizado no 

contexto de ensino como uma ferramenta para discussões históricas e epistemológicas. 
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Também destaca-se a categoria de pesquisas nas quais foram elaborados produto 

educacional ou estratégia didática voltada à HFC ou NdC, como a de Portela (2006), Sepel 

(2012), Ribeiro (2013), Ferreira (2015), Dutra (2015), Cordeiro (2016) e Silva (2017). 

A pesquisa de Portela (2006) envolve a proposição de uma estratégia didático 

pedagógica baseada no uso de casos históricos, na qual contempla explicitamente, além de 

aspectos conceituais, aqueles referentes à NdC, para discutir sobre o horror ao vácuo no ensino 

de física. 

No estudo de Sepel (2012) investigou-se sobre atividades práticas e História da Ciência 

para o ensino de Ciências no Ensino Médio e desenvolveu-se uma proposta de curso para 

formação docente, tendo como tema planejamento e execução de atividades práticas no Ensino 

Médio por meio de experimentos e textos.  

Ribeiro (2013) elaborou uma proposta didática que visa romper com as formas 

tradicionais de se ensinar a Tabela Periódica no Ensino Médio. A proposta é constituída de uma 

série de experimentos contextualizados, que abordam algumas substâncias metálicas e 

ametálicas e uma abordagem por meio da História da Ciência como forma dos alunos 

conhecerem a importância de alguns metais e ametais no desenvolvimento das civilizações 

humanas.  

Na pesquisa de Ferreira (2015) elaborou-se o texto “Dupla hélice: A construção de um 

conhecimento”, contendo a evolução histórica do modelo da dupla hélice na versão e-book 

como produto educacional, com vistas a auxiliar na concepção do conceito do DNA no Ensino 

Médio e análise dos aspectos sobre a visão e concepções de ciências e a inserção da HFC na 

prática pedagógica dos professores de Biologia. Os autores avaliam que o estudo de episódios 

históricos é um instrumento didático útil ao ensino de ciências e pode promover aprendizagem 

de conceitos e da própria NdC. 

Dutra (2015) construiu uma sequência didática sobre o fenômeno do movimento, 

pautada em estratégias diversificadas e realizou sua aplicação em uma turma de primeiro ano 

do Ensino Médio. A partir da aplicação da proposta, foi elaborado um produto educacional no 

formato de sequência didática, contendo explicações adicionais e sugestões para auxílio aos 

professores que optarem por inseri-la em sua atividade pedagógica. 
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Na pesquisa de Cordeiro (2016) elaborou-se um produto educacional para o Ensino de 

Ciências, com base em diários de cientistas, que possibilitam uma abordagem contextual da 

Natureza e História da Ciência. Buscou-se analisar os efeitos da leitura de diários de cientistas 

por estudantes em suas explicações sobre a Natureza da atividade científica e os resultados 

indicam que houve modificação e ampliação das visões de ciência dos sujeitos investigados, 

aproximando-se da atividade científica desenvolvida no contexto histórico-social. 

Silva (2017) apresentou uma proposta de introdução da história da ciência no ensino de 

física por meio de atividades envolvendo fontes primárias, isto é, os trabalhos de Galileu Galilei 

no início do século XVII, em meio às discussões sobre qual sistema geocêntrico ou o 

heliocêntrico, proposto por Nicolau Copérnico e defendido por Galileu.  

Outra categoria contempla as pesquisas desenvolvidas por Araman (2011), Praxedes 

(2011), Albuquerque (2012), Schirmer (2012), Soares (2013), Santos (2015), Reis (2017), 

Carvalho (2017), Rozentalski (2018), Silva (2018) e Oliveira (2018), nas quais além de propor, 

foram implementadas ações voltadas à HFC e/ou NdC. 

Na investigação de Araman (2011) foi analisada a relevância dos conhecimentos 

advindos de estudos da História da Matemática para o processo de formação dos saberes do 

professor de matemática. Essa pesquisa foi realizada com seis professores que desenvolveram 

propostas para o uso da História da Matemática em sala de aula e possibilitou a construção de 

saberes docentes, inclusive além daqueles descritos na literatura. 

Praxedes (2011) elaborou e implementou uma proposta de ação didático-pedagógica, 

composta por duas unidades: a revolução copernicana e a gênese da gravitação newtoniana; e a 

emergência da gravitação einsteiniana. Essa proposta foi desenvolvida com um grupo de sete 

estudantes de um curso de licenciatura em Física e contribuiu para que os mesmos 

compreendessem alguns aspectos da NdC, além de evidenciar a importância de tratar desses 

aspectos em vários momentos do processo formativo, devido às concepções empírico-

indutivistas arraigadas nas visões investigadas. 

Na pesquisa de Albuquerque (2012) foi desenvolvida e avaliada uma proposta de ensino 

baseada nos três momentos pedagógicos sobre a mudança de classificação de Plutão para 

promover discussões sobre algumas características do fazer científico com alunos do Ensino 

Médio de uma escola estadual da periferia de São Paulo. Após a implementação da proposta, 
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foi possível observar uma postura mais consciente dos estudantes em relação ao processo de 

construção da ciência, evidenciando, por exemplo, caráter dinâmico e provisório do 

conhecimento científico. 

Schirmer (2012) implementou um módulo didático relacionado à História e Filosofia da 

Ciência utilizando Textos Originais de Cientistas e Textos sobre a História das Ideias da Ciência 

com alunos do curso de Licenciatura em Física da UFSM. Os resultados evidenciaram boa 

aceitação por parte dos alunos, bem como uma compreensão mais coerente sobre a ciência. 

Na pesquisa de Soares (2013) caracterizou-se e analisou-se a utilização da HFC, por 

professores do Ensino Fundamental para a contextualização das discussões sobre o 

conhecimento científico e como estratégia didática no ensino e aprendizagem das Ciências 

Naturais. Os resultados denunciam que, embora os professores reconheçam a importância de 

abordar a HFC, esta não tem sido utilizada em sala de aula, nem como forma de 

contextualização do conteúdo. Sinalizam ainda, a importância de abordar esses aspectos na 

formação, tanto inicial quanto continuada, de professores de ciências. 

Em sua pesquisa, Santos (2015) investigou se as Atividades de Ensino (AE) de 

Geometria na perspectiva lógico-histórica podem se configurar como unidade entre o ensino e 

a aprendizagem, ou seja, como Atividade Orientadora de Ensino (AOE) na formação inicial de 

professores de matemática. A partir dos resultados, a autora salienta a (re)significação de 

conceitos teóricos, bem como relacionado às ações pedagógicas dos sujeitos investigados. 

O estudo de Reis (2017) investigou as contribuições da Abordagem Contextual na 

aprendizagem dos licenciandos participantes no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID), subprojeto de Química de uma IES do agreste sergipano, cujas discussões 

ocorriam atreladas à investigação de episódios históricos sobre determinados conceitos 

químicos. Os resultados indicam que a História da Ciência contribuiu para uma visão da ciência 

mais adequada, no entanto, ainda permanecem algumas distorções tanto nas visões quanto nas 

produções de materiais dos bolsistas. 

Na pesquisa de Carvalho (2017) investigou-se as potencialidades do uso de 

microepisódios de ensino como estratégia didática em uma disciplina de História da Física e 

Epistemologia, de um curso de Licenciatura em Física de uma universidade pública, no sentido 

de oferecer oportunidades aos futuros professores de conceberem estratégias para a inserção da 
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NdC em aulas de Física. Os resultados evidenciam que existem obstáculos de diversas naturezas 

na implementação de aspectos da NdC na sala de aula, tais como a instrumentalização de 

discussões e a própria compreensão acerca do ensino de física na Educação Básica. 

Na pesquisa de Rozentalski (2018) o objetivo foi ensinar a Filosofia da Química e o 

filosofar sobre a Química, por meio de duas intervenções didáticas realizadas no Ensino 

Superior, voltadas à discussão do tema ética química, focalizando os riscos e incertezas 

associados à atividade química. As abordagens apresentam potencialidades e limites e quando 

desenvolvidas em conjunto, podem contextualizar determinadas visões sobre a química e a 

ciência. 

No estudo de Silva (2018) explorou-se a contribuição do uso da História da Ciência 

como recurso pedagógico para a discussão de aspectos da NdC, por meio de dois episódios da 

História da Química: a teoria vital (vitalismo) e a síntese da ureia. Após a aplicação da proposta 

na Educação Básica, foi possível perceber a apropriação de conceitos relativos à NdC, melhores 

habilidades em relação à leitura e escrita e a participação ativa dos estudantes no processo de 

ensino e aprendizagem. 

Oliveira (2018) investigou como os constructos teóricos de Michael Faraday podem 

contribuir no âmbito do Ensino de Ciências, através da Abordagem Contextual, para 

compreensões cientificamente mais estruturadas quanto à Natureza Elétrica da Matéria, tendo 

como referência o levantamento das concepções dos estudantes expressas na literatura. A partir 

dos resultados, pode-se notar que as concepções apresentadas pelos estudantes tanto da 

Educação Básica como do Ensino Superior são semelhantes às ideias postas em debate no 

período de Faraday e os estudos deste período, se inseridos em sala de aula, podem contribuir 

para melhor compreensão do conceito científico. 

Por fim, Trindade (2007), Dias (2010) e Kapitango-a-Samba (2011) desenvolveram 

outros estudos envolvendo a HFC, NdC e formação de professores que não estão contemplados 

em nenhuma das categorias anteriores. 

Na pesquisa de Trindade (2007) foi realizada uma análise crítica, sob a ótica da 

interdisciplinaridade, da vivência de um professor de História da Ciência e a função desta 

disciplina como eixo norteador para a Área de Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias no Ensino Médio.  
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O estudo de Dias (2010) retrata uma revisão da bibliografia acerca da pesquisa em 

argumentação e ensino de ciências no Brasil e o estudo da carta de Galileu à Grã-Duquesa 

Cristina de Lorena na qual Galileu busca compatibilizar o sistema copernicano com o texto 

bíblico. Nesse sentido, o autor salienta a importância desse estudo para promover a 

argumentação nos cursos de formação inicial de professores.  

Kapitango-a-Samba (2011) identificou as instâncias decisórias e seu distanciamento em 

relação à HFC no Ensino de Ciências Naturais, por meio de entrevista semiestruturada com 

especialistas, a análise de conteúdo e a análise documental. Os resultados evidenciam a 

desconexão metodológica e epistemológica que podem inviabilizar a implantação efetiva dos 

pressupostos da HFC no sistema educacional. 

 A partir do exposto, destaca-se a importância da NdC e da HFC na formação de 

professores, objetivando compreensão sobre a ciência, bem como a diversidade de estudos que 

foram realizados buscando a inserção desses pressupostos na sala de aula, além de investigar e 

influenciar as concepções relativas à NdC, tanto de professores quanto de alunos.  
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Esta pesquisa, de natureza qualitativa, foi desenvolvida no âmbito da Formação Inicial 

de Professores de Química de uma universidade pública paranaense, no contexto do Estágio 

Supervisionado II. A pesquisa foi realizada em colaboração de nove licenciandos matriculados 

no componente curricular, a professora responsável pela turma da Instituição de Ensino 

Superior, a pesquisadora e dois professores da rede pública de Educação Básica. 

 Nesta seção, apresenta-se o contexto do desenvolvimento da pesquisa, no que tange a 

metodologia adotada, o componente curricular e os sujeitos envolvidos, as atividades 

desenvolvidas e os instrumentos de coleta de dados, bem como a organização e análise dos 

dados. 
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A NATUREZA DA PESQUISA 

 A pesquisa qualitativa enfatiza, entre outros aspectos, fenômenos e processos que não 

poderiam ser padronizados e quantificados. Ao questionar “Por que fazer pesquisa 

qualitativa?”, Yin (2016) argumenta que uma variedade de temas poderiam ser discutidos por 

meio da pesquisa qualitativa e que durante o processo investigativo, muitas questões e situações 

podem surgir. Nas palavras do autor, “o fascínio da pesquisa qualitativa é que ela permite a 

realização de estudos aprofundados sobre uma ampla variedade de tópicos, incluindo seus 

favoritos, em termos simples e cotidianos” (YIN, 2016, p. 5-6). 

De acordo com Yin (2016) a pesquisa qualitativa visa: 

1. estudar o significado da vida das pessoas, nas condições de vida real; 

2. representar as opiniões e perspectivas das pessoas [...] de um estudo; 

3. abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem; 

4. contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que 

podem ajudar a explicar o comportamento social e humano; 

5. esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de se basear em 

única fonte. 

(YIN, 2016, p. 7) 

 

Nesse sentido, o autor destaca que a pesquisa qualitativa apresenta diversas faces e pode 

se dar a partir de inúmeras metodologias e, portanto, o pesquisador se torna o “principal 

instrumento de pesquisa para coletar dados em um estudo qualitativo” (YIN, 2016, p. 11). 

Segundo o autor, o pesquisador não é um robô que age como um gravador mecânico de eventos 

humanos, mas que este possui uma personalidade que interfere na escolha dos caminhos 

metodológicos que se darão no estudo. 

Outro aspecto discutido pelo autor, está relacionado ao tipo de pesquisa que se pretende 

realizar no âmbito da pesquisa qualitativa e aponta dez variações metodológicas, tais como 

pesquisa-ação, estudo de caso, etnografia, história de vida, estudo fenomenológico, entre 

outros. No caso da presente pesquisa, optou-se pelo uso da metodologia da pesquisa-ação, visto 

que a pesquisadora assumiu um papel ativo em colaboração com os participantes do estudo. 

Além disso, Yin (2016) destaca que a credibilidade de uma pesquisa qualitativa passa 

pela transparência do processo e dos dados, deve possuir um método ordenado dos 

procedimentos adotados e que seja fidedigno às evidências. 
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No que se refere à pesquisa-ação, Lewin (1946) é considerado pioneiro nessa 

metodologia em meados do século XX, sendo que a mesma objetiva a melhoria no contexto 

social e condutas já estabelecidas.  Conforme Barbier (1985, p. 38), trata-se de “uma ação em 

nível realista, sempre acompanhada de uma reflexão autocrítica objetiva e de uma avaliação de 

resultados”. Nesse contexto, Thiollent (2011, p. 20) argumenta que a pesquisa-ação é: 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 

em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação 

ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Desse modo, compreende-se que na metodologia da pesquisa-ação, o pesquisador 

assume um papel ativo em todo o processo, que compreende o equacionamento dos problemas, 

seu acompanhamento e avaliação das ações realizadas (THIOLLENT, 2011). Com base nesses 

pressupostos, os autores argumentam que para ser caracterizada como tal, a pesquisa-ação 

necessita realmente de uma ação dos envolvidos no problema, que pode ser do tipo 

reivindicatório, de caráter prático em uma atividade coletiva, no contexto organizacional, entre 

outros. Conforme Thiollent (2011, p. 22), “com a pesquisa-ação os pesquisadores pretendem 

desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados”. 

No entanto, o autor salienta que a pesquisa-ação não é constituída apenas pela ação e é 

necessário que se produza conhecimento que contribua para o debate de modo a avançar nas 

questões estudadas. Além disso, busca-se alcançar transformações ou mudanças no campo 

social por meio da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2011). 

Conforme Greenwood e Levin (2006, p. 102),  

a pesquisa-ação tem por objetivo a resolução de problemas pertinentes em 

determinados contextos por meio de uma investigação democrática na qual os 

pesquisadores profissionais trabalham em conjunto com colaboradores locais 

na busca e na aprovação de soluções para problemas de grande importância 

para os colaboradores. 

Nessa perspectiva, os autores descrevem a pesquisa-ação como um processo de 

coprodução de conhecimentos entre pesquisadores e participantes que inclui a diversidade de 

capacidades e experiências dentro do grupo, produz resultados válidos de pesquisa e concentra-

se no seu contexto com o objetivo de resolver problemas reais (GREENWOOD; LEVIN, 2006). 



 

 

46 

 

Entre as bases da pesquisa-ação destacam-se “a geração do conhecimento por meio da 

ação e da experimentação no contexto e a democracia participativa como método e meta” 

(GREENWOOD; LEVIN, 2006, p. 101). Ao adotar a metodologia de pesquisa-ação, o 

pesquisador rejeita a separação entre práxis e teoria, buscando integrar à pesquisa uma mudança 

social. 

A pesquisa-ação pode ser desenvolvida em inúmeros contextos. Na área educacional, 

há uma tradição em realizar na formação de adultos, educação popular e formação sindical, 

sendo que na educação formal há uma certa resistência possivelmente por conta da organização 

institucional (THIOLLENT, 2011). Conforme o autor, no Brasil, há crescente espaço na área 

de pesquisa educacional, inclusive com apoio institucional (THIOLLENT, 2011).  

Com base nessa reflexão, entendemos que a presente pesquisa se configura pesquisa-

ação, tendo em vista que os sujeitos participantes e a pesquisadora se envolveram no processo 

de elaboração e desenvolvimento das atividades de ensino voltadas para as ações concernentes 

ao Estágio Supervisionado II, na Formação Inicial de Professores de Química, cujo objetivo 

centrou-se na investigação dos efeitos de um Programa de Formação pautado na abordagem 

histórica e filosófica da química nas concepções da NdC e na prática pedagógica dos 

licenciandos investigados. No sentido de garantir o envolvimento efetivo dos participantes, 

nossa escolha para a realização da pesquisa, se orientou nas séries finais do curso, 

especificamente, o quarto ano, momento em que os licenciandos estão inseridos em escolas da 

Educação Básica.  

O contexto de realização do Estágio se mostrou favorável ao desenvolvimento deste 

estudo, especificamente, os pressupostos da pesquisa-ação, como defendido por Thiollent 

(2011). Para o autor é preciso ir além das ações, é fundamental que se favoreça o debate, a 

tomada de decisões, num processo dinâmico que envolve a diversidade de conhecimentos dos 

sujeitos, de maneira a avançar na pesquisa em curso. Dessa forma, inseridos no contexto de 

regência no Estágio, os licenciandos encontram-se melhor capacitados para se envolverem nas 

ações de planejamento, tomando decisões e participando de todo processo que envolve a 

condução de uma aula de Química. Neste momento, solicitamos dos licenciandos (futuros 

professores), o exercício da autonomia, na perspectiva de colocar em prática propostas que 

visam promover mudanças no processo de ensino e de aprendizagem, que conforme 
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Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010) ainda é fortemente pautado no modelo da 

transmissão dos conhecimentos. 

Além disso, vale destacar que a presente pesquisa representa uma continuidade do 

estudo desenvolvido pela pesquisadora no mestrado, que foi realizada no ano de ingresso desses 

sujeitos no curso de Licenciatura em Química, sendo que sete dos nove participantes da 

pesquisa, objeto dessa tese, participaram da pesquisa em nível de mestrado. Nesta primeira 

investigação buscamos compreender as concepções e obstáculos epistemológicos acerca do 

conceito de átomo, pautados na epistemologia de Gaston Bachelard (REIS, 2015). A partir dos 

resultados, buscou-se alternativas para contribuir para o ensino do conceito de átomo, 

considerando a perspectiva histórica e filosófica da ciência.   

 Por fim, vale salientar que a presente pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da 

Instituição de Ensino Superior em que se deu o estudo, sob o Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) n. 78523317.7.0000.0104. 
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O CONTEXTO DA PESQUISA 

 A universidade na qual a pesquisa foi desenvolvida é uma Instituição de Ensino Superior 

pública do Estado do Paraná, criada em 1970. O Departamento de Química, criado em 1972, 

oferecia, inicialmente, apenas a habilitação licenciatura e a partir de 1979 passou a oferecer 

também a habilitação bacharelado. Conforme o Departamento de Química (2019, s.p.), 

Os licenciados em química deverão estar aptos a atuar como professores no 

ensino fundamental, médio e superior. Além disso, devem atuar como sujeitos 

de transformação da realidade da educação básica brasileira devendo inserir-

se na instituição escolar e no exercício cotidiano de sua profissão enfrentando 

os desafios da sala de aula, bem como as tarefas que as transcendem. 

Desde sua criação, o curso de Licenciatura em Química, sofreu várias mudanças em sua 

estrutura curricular, motivadas, principalmente, pela legislação que normatiza os cursos de 

Formação de Professores (BRASIL, 1996, 2002, 2015). Conforme as Diretrizes Nacionais para 

Formação de Professores, os estudantes precisam realizar a partir da segunda metade do curso, 

400 horas de estágio supervisionado (BRASIL, 2015). O Estágio Supervisionado é entendido 

como 

[...] um conjunto de atividades de formação, realizadas sob a supervisão de 

docentes da instituição formadora, e acompanhado por profissionais, em que 

o estudante experimenta situações de efetivo exercício profissional. O estágio 

supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular as competências 

desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades formativas, 

de caráter teórico ou prático (BRASIL, 2005, p. 3). 

 Conforme Pimenta e Lima (2012, p. 100), o Estágio Supervisionado, constitui-se um 

espaço para refletir sobre “o sentido da profissão, o que é ser professor na sociedade em que 

vivemos, como ser professor, a escola concreta, a realidade dos alunos nas escolas de ensino 

fundamental e médio, a realidade dos professores nessas escolas, entre outras”. 

No curso de Licenciatura em Química onde ocorreu a pesquisa, o Estágio 

Supervisionado é dividido em três componentes curriculares anuais, cada um com a carga 

horária de 136 h-a, do terceiro ao quinto ano do curso. Esses componentes curriculares no curso 

investigado possuem a característica de inserir gradativamente o licenciando nas atividades 

pertinentes à profissão docente. Para tanto, são desenvolvidas diferentes atividades no Estágio 

Supervisionado, como a leitura e discussão de textos pertinentes à área de ensino de ciências, 

planejamento de aulas que considerem os pressupostos atuais das tendências em ensino de 
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química, desenvolvimento dos planejamentos elaborados na escola campo de estágio, filmagem 

e avaliação das aulas desenvolvidas em sala de aula da Educação Básica, reflexão sobre a 

prática docente a partir do diálogo e da escrita, elaboração de diário, resenhas, relatórios, 

portfólio, entre outros registros escritos, bem como outras atividades relacionadas à docência 

estabelecidas à critério do programa e do docente do componente curricular. 

A pesquisa foi desenvolvida no Estágio Supervisionado II, ofertado no quarto ano da 

licenciatura, momento em que o estagiário, além de vivenciar as diferentes atividades na escola, 

assume a regência por um período previamente determinado entre o professor regente de classe, 

o professor do Estágio na universidade e o estagiário. O programa do Estágio Supervisionado 

II encontra-se no anexo A.  

A ementa desse componente curricular preconiza os “estudos sobre o papel do 

professor, o espaço para a regência, as propostas de ensino e as ações que deverão mediar às 

situações de ensino e aprendizagem nas quais alunos e professores da escola, campo de estágio 

coparticipam” (Res. 182/2005-CEP). Dentre os objetivos do estágio, destaca-se a importância 

de “reconhecer que para alcançar a autonomia docente é importante saber como são produzidos 

os conhecimentos a serem ensinados, portanto, que tenham noções básicas dos contextos de 

aplicação dos métodos de investigação usados pelas diferentes ciências” (Res. 182/2005-CEP).  

Durante o desenvolvimento do Estágio Supervisionado nesta instituição, conforme 

discutido por Krasilchik (2004), o estagiário vivencia três diferentes momentos: observação, 

participação e regência. Segundo a autora, no estágio de observação, o estagiário não participa 

diretamente da aula, embora se faça presente para analisar, agora na posição de futuro professor, 

a situação geral da escola, o nível cognitivo das aulas, o ambiente da sala de aula, os aspectos 

afetivos, a organização da aula, bem como aspectos gerais e incidentes críticos. Já no estágio 

de participação, o aluno auxilia o professor em diversas atividades, como aulas práticas, 

planejamento, atividades em grupo, etc., sem assumir a completa responsabilidade pela aula. 

Por fim, no estágio de regência, o estagiário é o responsável pela condução da aula e atua de 

forma mais concernente com a profissão docente. Essa regência pode ocorrer na forma de 

atividades esparsas ou unidades no curso regular, minicurso, atividade extraclasse, entre outros 

(KRASILCHICK, 2004).  

Diante deste contexto, desenvolvemos nesse componente curricular um Programa de 

Formação inicial voltado aos aspectos da NdC e da HFC, discutido a seguir.  
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O PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

Há uma crítica com relação a ações pontuais e desvinculadas do contexto de ensino e 

aprendizagem na Formação de Professores, no sentido que estas ações não contribuem ou pouco 

o fazem, quando se objetiva uma transformação do processo de ensino e aprendizagem. 

Concordamos com Garcia (2009, p. 10 - 11), ao discutir que 

[...] as experiências são mais eficazes se permitirem que os professores 

relacionem as novas experiências com os seus conhecimentos prévios. Para 

isso, é necessário que se faça um seguimento adequado, indispensável para 

que a mudança se produza. Assume‑se como um processo que tem lugar em 

contextos concretos. Ao contrário das práticas tradicionais de formação, que 

não relacionam as situações de formação com as práticas em sala de aula, as 

experiências mais eficazes para o desenvolvimento profissional docente são 

aquelas que se baseiam na escola e que se relacionam com as atividades diárias 

realizadas pelos professores. 

Assim como discutido pelo autor, acreditamos que ações que tenham essas 

características se tornam mais efetivas para os professores e podem contribuir de modo 

significativo para sua prática docente. Somando-se a isso, vêm sendo desenvolvido, na área de 

ensino de ciências, Programas de Formação, caracterizados como ações de longa duração, em 

etapas e objetivos definidos (PAIXÃO; CACHAPUZ, 2003; GARCIA-MARTINEZ; 

IZQUIERDO, 2014; IZQUIERDO et. al., 2014) 

Garcia-Martinez e Izquierdo (2014) desenvolveram um Programa de Formação de 

Professores universitários de Química durante um ano e meio por meio da Comunidade de 

Desenvolvimento Profissional de Professores (CODEP), cujo objetivo foi melhorar a docência 

em química fazendo uso da HFC. O Programa de Formação foi desenvolvido em seis fases, 

quais sejam:   

1. Identificação dos objetivos e seleção do conteúdo; 

2. Seleção do tópico e área da história da ciência que será trabalhado; 

3. Desenho das ferramentas de ensino e aprendizagem; 

4. Implementação e análise do processo de implementação da ferramenta; 

5. Reflexão metacognitiva do processo desenvolvido; 

6. Redesenho curricular. 

(GARCIA-MARTINEZ, IZQUIERDO, 2014, p. 270, tradução nossa) 

 

Em contexto semelhante, podemos citar a proposta de formação desenvolvida por 

Izquierdo et. al. (2014), no âmbito da Formação Inicial de Professores que destaca a importante 
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relação entre HFC com a própria ciência. A proposta foi desenvolvida em dez etapas, é 

estruturada como segue:  

1. Identificar os dois eixos de formação científica: saber ciência e saber o que 

é ciência [...] 

2. Identificar e caracterizar os componentes do conhecimento profissional 

dos professores de ciências [...] 

3. Caracterizar o conhecimento de ciências necessário a um professor na 

perspectiva de ter que ensiná-lo [...] 

4. Identificar a história da ciência que é importante na formação dos 

professores de ciências [...] 

5. Procurar que se explicitem os modelos de ciências dos professores de 

ciências [...] 

6. Definir e organizar a sequência de conteúdos [...] 

7. Identificar contribuições históricas que são especialmente relevantes para 

a formação dos professores [...] 

8. Identificar exemplo paradigmáticos da história da ciência, sua transposição 

e avaliação [...] 

9. Pensar de maneira metacognitiva sobre a organização da história da ciência 

ao ensinar ciências [...] 

10. Reorganizar o currículo de ciências a partir das contribuições da história 

da ciência [...] 

(IZQUIERDO et. al., 2014, p. 43-45, tradução nossa) 

 

Os autores destacam que uma proposta estruturada dessa forma é capaz de proporcionar 

“uma dimensão temporal da ciência que a humaniza, ao mostrar o trabalho coletivo e intelectual 

que contribui para a construção de um modelo de ciência apropriado para a educação científica” 

(IZQUIERDO et. al., 2014, p. 46). 

De modo semelhante, optamos pelo desenvolvimento de um Programa de Formação no 

componente curricular do Estágio Supervisionado II, no ano letivo de 2017, que compreendeu 

o período de abril de 2017 a janeiro de 2018, calendário ajustado após período de greve na 

educação no Paraná, tanto em instituições de Educação Básica quanto no Ensino Superior. 

O Programa de Formação teve carga horária equivalente à do componente curricular 

Estágio Supervisionado II, 136 h-a, das quais 96 h-a foram realizadas nas aulas que ocorreram 

na universidade e 40 h-a foram realizadas na escola de Educação Básica campo de estágio. Cada 

aula na universidade possuía a carga horária de 4 h-a, totalizando vinte e quatro dias letivos. Os 

sujeitos participantes da pesquisa foram os estudantes matriculados neste componente 

curricular, no início do período letivo totalizava nove licenciandos e ao final ficaram oito 

licenciandos, devido a desistência de um dos alunos ao final do ano letivo. A identificação 
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desses sujeitos é feita pela letra A seguido de um código numérico de 1 a 9, atribuído 

aleatoriamente, buscando preservar a identidade dos sujeitos participantes da pesquisa.  

O Programa de Formação desenvolvido compreende quatro etapas. Na primeira etapa, 

foram realizadas as discussões teóricas pertinentes ao ato de planejar, os aspectos da NdC e a 

história do conceito de átomo. Na etapa subsequente, realizou-se o planejamento da SD pautada 

nos aspectos discutidos anteriormente para implementação na Educação Básica. Na terceira 

etapa, realizada na escola campo de estágio, deu-se a aplicação da SD no período de regência, 

além das outras atividades de observação e participação. Por fim, na quarta e última etapa, 

foram realizadas as reflexões acerca de todo o processo vivenciado. A seguir, cada etapa será 

apresentada detalhadamente. 

Etapa 1 

A primeira etapa compreende as primeiras nove aulas ministradas na universidade, nas 

quais foram realizadas as discussões teóricas. Vale ressaltar que esse foi o período dedicado 

prioritariamente a essas discussões, no entanto, os aspectos teóricos trabalhados, na medida da 

necessidade, voltam a discussão nas etapas subsequentes, em momentos esparsos e aleatórios 

que não podem ser mensurados. A seguir as aulas que compreendem a Etapa 1 são apresentadas 

no Quadro 2. 

Quadro 2: Aulas da Etapa 1 

Data Descrição  

06/04/17 Apresentação da disciplina e aplicação do Questionário Inicial 

20/04/17 Discussão sobre tendências de ensino 

27/04/17 Discussão sobre atividades em diferentes tendências de ensino em artigos da 

Química Nova na Escola 

04/05/17 Realização de um Grupo Focal sobre planejamento 

11/05/17 Entrega e discussão do Plano de Aula 

18/05/17 Discussão sobre planejamento 

25/05/17 Investigação das concepções de ciência por meio dos Questionários VNOS-

C e VOSE 

01/06/17 Discussão sobre NdC e HFC  
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08/06/17 Discussões sobre o ensino de modelo atômico com base na história da ciência 

Fonte: Autoria própria 

❖ Primeira aula (06/04/2017): apresentação do componente curricular aos licenciandos e 

a discussão da dinâmica que seria adotada durante o ano letivo. Nesse momento inicial, 

solicitamos aos estudantes que respondessem por escrito: a) quais os conhecimentos que 

possuíam acerca do átomo; b) quais questões os alunos do ensino médio podem 

apresentar sobre o átomo? As respostas a estas questões permitiram identificar 

questionamentos voltados para à natureza histórico-filosófica do conceito de átomo. 

❖ Segunda aula (20/04/2017): o texto: “Tendências teóricas e metodológicas no Ensino 

de Ciências” de Marandino (2002), aborda algumas tendências de ensino, tais como, 

abordagens cognitivas; História e Filosofia da Ciência; experimentação; Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA); espaços não formais de educação e 

divulgação científica; e tecnologia da informação e comunicação (TIC). O texto, lido 

previamente pelos licenciandos, foi discutido por meio de questionamentos da 

pesquisadora, no sentido de promover a reflexão acerca das diferentes abordagens 

utilizadas na educação em ciências. 

❖ Terceira aula (27/04/2017): para dar continuidade à discussão das tendências de ensino, 

cada licenciando recebeu um texto da revista Química Nova na Escola para que 

identificassem a tendência de ensino predominante no trabalho desenvolvido. Os textos 

foram selecionados pela professora do Estágio e a pesquisadora priorizando aqueles que 

versavam sobre aplicação de atividades voltadas à cada uma das tendências discutidas.  

❖ Quarta aula (04/05/2017): realizamos um grupo focal acerca de planejamento, com 

objetivo de discutir e identificar questões importantes sobre o ato de planejar. O grupo 

focal teve a duração de noventa minutos e foi gravado em áudio e vídeo. As questões 

norteadoras do grupo focal foram: O que é planejamento? E no contexto educacional? 

Qual a importância do planejamento na prática docente? O que é importante levar em 

consideração em um planejamento? Na sua opinião, o que é um bom planejamento? O 

que deve ter? Como é organizado? Com base nessas discussões, os estudantes foram 

organizados em duplas e elaboraram um Plano de Aula estruturado em: conteúdo, 

objetivos, recursos didáticos, metodologia, estratégias didáticas e avaliação. Além 

disso, solicitmos que o planejamento fosse elaborado relacionado ao conceito de átomo.  

❖ Quinta aula (11/05/2017): cada dupla apresentou o planejamento elaborado na aula 

anterior, com o intuito de promover uma reflexão sobre esse primeiro momento. 
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Algumas questões nortearam a reflexão, tais como: De acordo com as discussões feitas 

no grupo focal, você considera que elaborou um bom planejamento? Justifique.; Quais 

as etapas você seguiu para planejar essa aula?; Como você selecionou o conteúdo que 

contempla a estrutura da matéria?; Quais os materiais ou fonte de pesquisa utilizou?; 

Você procurou contemplar alguma tendência neste planejamento? Por que?; Fale como 

foi a ação de planejar para você.; Você encontrou alguma dificuldade que considera 

importante destacar? 

❖ Sexta aula (18/05/2017): teve como proposta a discussão acerca do planejamento, com 

base no capítulo 3 do livro “A prática educativa: como ensinar” de Zabala (1998), que 

discute sobre as sequências didáticas e apresenta quatro modelos de unidades voltados 

ao conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal. Nosso objetivo com essa 

discussão foi fundamentar o processo de elaboração da sequência didática a ser 

desenvolvida durante a regência dos estagiários na escola campo de estágio. Solicitou-

se aos estudantes que realizassem também uma análise do planejamento realizado 

anteriormente, tendo como parâmetro os modelos apresentados por Zabala (1998). 

❖ Sétima aula (25/05/2017): na perspectiva de investigar as concepções acerca da NdC e 

seu ensino, antes de iniciar as discussões voltadas à esse aspecto, recorremos a dois 

questionários já elaborados e validados na literatura: Views of Nature of Science 

Questionnaire – VNOS-C (Questionário de Visões sobre a Natureza da Ciência) de 

Lederman et. al. (2002) e Views on Science and Education Questionnaire - VOSE 

(Questionário sobre Visões de Ciência e Educação) de Chen (2006). O primeiro 

questionário é composto de dez questões abertas que investigam sobre a ciência, os 

experimentos, a influência da sociedade no trabalho científico, entre outras questões 

acerca da NdC. Já o segundo, é composto por 15 questões ou afirmações, nas quais os 

respondentes devem indicar o grau de concordância com as mesmas. Além de abordar 

os aspectos da NdC, esse instrumento questiona sobre a sua relação com o ensino. 

❖ Oitava aula (01/06/2017): discutimos o texto “O que é Natureza da Ciência e qual sua 

relação com a História e Filosofia da Ciência?”, de Moura (2014) com objetivo de 

discutir os principais pressupostos da natureza do conhecimento científico, bem como 

a aproximação entre a NdC e a HFC.  

❖ Nona aula (08/06/2017): com o intuito de aprofundar as discussões sobre HFC com 

vistas à elaboração do planejamento da Sequência Didática, cada aluno selecionou um 

artigo publicado em revista de pesquisas na área, com ênfase no desenvolvimento 
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histórico do conceito de átomo. O compartilhamento das ideias foi realizado por meio 

de grupo de discussão. Nesse encontro também foram discutidos alguns pressupostos 

de uma abordagem de natureza histórica com base no texto “Historiografia e natureza 

da ciência na sala de aula”, de Forato, Pietrocola e Martins (2011). A partir das 

discussões teóricas realizadas até esse momento, iniciou-se o planejamento da sequência 

didática propriamente dita. 

 

Etapa 2 

A segunda etapa ocorreu nas sete aulas subsequentes à Etapa 1. Nessa etapa se deu o 

planejamento da SD que foi implementada posteriormente na Educação Básica. A seguir as 

aulas que compreendem a Etapa 2 são apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3: Aulas da Etapa 2 

Data Descrição  

22/06/17 Discussão e elaboração inicial do planejamento 

29/06/17 Discussão e elaboração coletiva do planejamento 

06/07/17 Primeira estruturação das atividades da sequência didática 

13/07/17 Organização das atividades da sequência didática 

20/07/17 Organização das atividades da sequência didática 

27/07/17 Organização das atividades da sequência didática 

03/08/17 Organização das atividades da sequência didática 

Fonte: Autoria própria 

❖ Décima aula (22/06/2017): este momento foi dedicado à seleção e organização do 

conteúdo histórico abordado na SD. Inicialmente, com base nos estudos de artigos, 

dissertações e teses, realizou-se uma discussão sob o tema: o desenvolvimento histórico 

do conceito de átomo. A construção de saberes acerca do tema discutido resultou da 

interação do grupo desde o início das atividades. Embora tenha havido certa divergência 

quanto ao período histórico escolhido, a discussão se revelou como forma de resolver 

problemas, propor estratégias de ação e enfrentar os desafios. Nesse sentido, os 

conhecimentos construídos ao longo do processo, a capacidade de argumentação e o 
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olhar para as aulas de Química no Ensino Médio, foram fundamentais para os objetivos 

deste encontro. Além disso, a definição do conteúdo a ser desenvolvido, teve a mediação 

de um dos professores da escola parceira na qual foi desenvolvido o Estágio 

Supervisionado. Assim sendo, o modelo atômico proposto por Ernest Rutherford passou 

a se constituir o conteúdo desencadeador da SD. 

❖ Décima primeira aula (29/06/2017): a partir das discussões de Forato, Pietrocola e 

Martins (2011), bem como artigos, dissertações e teses, iniciamos o planejamento da 

SD voltada para o processo de elaboração do modelo atômico proposto por Rutherford. 

No âmbito educativo e, considerando o processo investigativo, esse momento foi 

fundamental para evidenciar o aprofundamento de conceitos e outros conhecimentos 

necessários à elaboração da SD. 

❖ Décima segunda aula (06/07/2017): o primeiro esboço do planejamento da SD foi 

realizado, individualmente pelos licenciandos. Em um quadro contendo doze aulas, cada 

estagiário realizou uma organização de como o planejamento poderia ser estruturado, 

incluindo todas as etapas de uma SD e a avaliação e recuperação, critérios exigidos pela 

escola da Educação Básica. Em seguida, a partir dessas ideias e das discussões 

anteriores, definiu-se coletivamente as atividades que seriam desenvolvidas em cada 

aula. 

❖ Décima terceira a décima sexta aula (13, 20, 27/07 e 03/08/2017): os licenciandos, com 

auxílio da professora e da pesquisadora, trabalharam na estruturação de cada uma das 

atividades. A princípio, cada dois licenciandos ficaram responsáveis por desenvolver 

detalhadamente uma aula da SD, de modo que todas as etapas fossem contempladas. 

Para facilitar o compartilhamento desse planejamento optou-se pela utilização do 

Google Docs, que permite que várias pessoas acessem e editem o mesmo documento 

simultaneamente. Nesse período, cada uma das aulas da SD foi planejada e discutida 

coletivamente nos encontros realizados na universidade, de modo que o planejamento 

fosse construído coletivamente, a partir de discussões e reflexões realizadas.  

 

Etapa 3 

A etapa 3 compreende o período que os licenciandos estavam inseridos no contexto da 

escola campo de Estágio. A carga horária destinada a essa etapa compreende aproximadamente 
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40 h-a, sendo que pode haver variação dessa para cada licenciando, devido às demandas da 

escola e/ou outros fatores aleatórios.  

A priori, no início ano de 2017, a pesquisadora realizou contato com um professor do 

Ensino Médio14. Prontamente, esse professor aceitou colaborar com a pesquisa e receber os 

estagiários nas turmas de primeiro ano do Ensino Médio que ele atuava naquele ano letivo. Para 

efeitos de identificação esse professor será denominado Professor 1. Foi definido o primeiro 

ano do Ensino Médio, visto que é nesse momento que o conteúdo selecionado normalmente é 

discutido. É importante destacar que antes da aplicação da SD pelos estagiários, o professor já 

havia discutido aspectos relacionados ao conteúdo nas turmas. 

Para a inserção dos estagiários na escola, estes foram organizados em duplas, conforme 

suas preferências e compatibilidade de horário disponível. Além do fato de não haver 

disponibilidade de uma turma por licenciando, por ser o primeiro momento durante o curso em 

que os mesmos exerceriam a regência assumindo integralmente a responsabilidade pela aula, 

com exceção de três estagiários integrantes do PIBID, a organização em dupla facilita a 

condução das atividades e o auxílio mútuo nesse processo é muito significativo para a formação 

desses professores. Vale salientar que durante o período da regência, cada estagiário ficava 

responsável integralmente por uma aula, do início ao fim, e o colega dava todo o suporte 

necessário e intervinha na condução das atividades apenas quando necessário, sendo a 

responsabilidade pela condução da aula de apenas um estagiário. 

No momento da escolha das turmas, devido ao fato de uma dupla não possuir 

disponibilidade durante o dia para a realização do estágio, foi necessário buscar a parceria de 

mais um professor que atuasse no período noturno. Dessa forma, a pesquisadora realizou o 

contato com outra professora15, identificada na pesquisa como Professora 2, que também 

aceitou prontamente a inserção desses estagiários na turma do primeiro ano do Ensino Médio 

em que atuava. A distribuição das turmas, estagiários e professores pode ser observada no 

quadro 4. 

 
14 Esse professor, recém-formado na mesma instituição em que a pesquisa foi realizada, além de contato prévio 

com a pesquisadora, vivenciou, em sua formação inicial, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e já conhecia aspectos relacionados a discussões acerca da inserção da História e Filosofia da Ciência e 

da Natureza da Ciência no ensino de química. 
15 Essa professora tem longo tempo de atuação e atuava na mesma escola no período noturno, além de estar inserida 

no contexto da formação continuada por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).  
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Quadro 4: Distribuição dos estagiários na Educação Básica 

Professor Turma Estagiários 

 

Professor 1 

1ª ano G A1 e A4 

1ª ano I A5 e A6 

1ª ano K A2 e A8 

1ª ano L A516 e A7 

Professora 2 1ª ano P A3 e A917 

Fonte: Autoria própria 

Essa etapa compreendeu aproximadamente 40 h-a desenvolvidas em uma Escola da 

Rede Pública de Ensino Básico do Estado do Paraná, com localização próxima a universidade 

que se deu o estudo e que habitualmente recebe estagiários dos mais diversos cursos de 

licenciatura que a universidade oferece. Trata-se de uma escola de grande porte, bem localizada 

e que recebe estudantes de diversas classes sociais. O período de permanência dos estagiários 

na escola foi de junho a novembro, com carga horária semanal de 2 h-a, correspondente à carga 

horária semanal destinada à cada turma de química. No período de regência, a pesquisadora 

acompanhou a aplicação de aproximadamente duas aulas da SD por turma do Ensino Médio. 

Quadro 5: Período de Atividades desenvolvidas na escola (Etapa 3) 

Estágio Carga horária Período 

Observação 10 h/a 12/06 a 14/07/2017 

Regência 12 h/a 26/06 a 01/09/2017 

Participação 18 h/a 04/09 a 03/11/2017 

Fonte: Autoria própria 

 

 
16 Como o número de estagiários é ímpar, A5 se dispôs a estar em duas turmas apenas no período da regência, para 

manter a característica da aplicação em dupla. 
17 Esse aluno já era bacharel em química e cursava componente curricular na característica de segunda habilitação 

(licenciatura). Logo após a terceira etapa esse estudante deixou de cursar o Estágio Supervisionado por motivos 

pessoais.  
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Etapa 4 

Durante todo o desenvolvimento do estágio os estudantes foram convidados a refletir 

sobre o processo vivenciado. Além disso, as últimas oito aulas foram voltadas exclusivamente 

à reflexão e avaliação das atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado. O quadro 6 

apresenta a síntese dessas aulas. 

Quadro 6: Aulas da Etapa 4 

Data Descrição  

24/08/17 Discussões sobre as primeiras aulas da Sequência Didática aplicadas 

31/08/17 Correção das atividades aplicadas na escola 

14/09/17 Auto avaliação sobre o processo de aplicação da Sequência Didática 

28/09/17 Discussão sobre a realidade na ciência 

19/10/17 Auto avaliação por meio das gravações em vídeo 

26/10/17 Discussões sobre o portfólio e análise das aulas gravadas 

23/11/17 Questionário sobre a ciência 

22/12/17 Apresentação dos portfólios 

Fonte: Autoria própria 

❖ Décima sétima aula (24/08/2017): os licenciandos já haviam iniciado a aplicação das 

primeiras aulas da Sequência Didática na escola da Educação Básica. Dessa forma, 

utilizamos o tempo da aula para discutir sobre os encaminhamentos de cada atividade 

na escola. 

❖ Décima oitava aula (31/08/2017): os estagiários estavam finalizando a aplicação da 

Sequência Didática na escola e as atividades foram discutidas e avaliadas pelos 

licenciandos para a entrega das notas ao professor da Educação Básica, finalizando 

assim o desenvolvimento das atividades de regência em sala de aula. 

❖ Décima nona aula (14/09/2017): com o término do período de regência, foi aplicado um 

questionário de autoavaliação acerca das atividades desenvolvidas em sala de aula, com 

as seguintes perguntas: Você considera que aprendeu sobre História e Natureza da 

Ciência ao planejar e aplicar a Sequência Didática? Justifique; Qual sua avaliação 

quanto à discussão realizada em sala de aula no Ensino Médio durante a aplicação da 

Sequência Didática acerca dos aspectos i) Natureza da Ciência ii) História da Ciência 



 

 

60 

 

iii) Conceitos Científicos; Você considera que o planejamento foi adequado? Justifique 

e indique, se houver, necessidade de alterações no mesmo; Como você avalia o seu 

desenvolvimento na condução das aulas no Ensino Médio?; Como você avalia o 

desempenho dos alunos do Ensino Médio nas atividades desenvolvidas?; Comente 

sobre as contribuições e lacunas de cada uma das atividades desenvolvidas. 

❖ Vigésima aula (28/09/2017): buscou-se discutir sobre alguns aspectos da NdC 

relacionados ao conceito de átomo de difícil apreensão por parte dos alunos da Educação 

Básica, inclusive dos licenciandos, por ser um conceito bastante abstrato. Alguns 

aspectos discutidos permeiam a realidade científica e a provisoriedade dos 

conhecimentos científicos. Essa discussão foi conduzida por um estagiário do Programa 

de Pós-graduação matriculado no curso de Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática, orientando da professora de Estágio Supervisionado e participou de parte 

das atividades desenvolvidas na Etapa 3 e 4.  

❖ Vigésima primeira aula (19/10/2017): foi realizada a análise das atividades realizadas 

em sala de aula por meio das gravações em vídeo das aulas ministradas pelos estagiários 

na Educação Básica. Foram selecionados alguns trechos dos vídeos das atividades, 

assistidos e discutidos coletivamente, com o objetivo de promover a reflexão e a análise 

crítica da própria prática por parte dos licenciandos. 

❖ Vigésima segunda aula (26/10/2017): foram realizadas algumas discussões acerca da 

elaboração do portfólio, documento escrito que contém uma descrição e análise 

reflexiva de todo o processo vivenciado no Estágio Supervisionado II. Além disso, foi 

feita a discussão sobre a transcrição de episódios de ensino para a realização de algumas 

transcrições na análise das aulas apresentadas no portfólio. 

❖ Vigésima terceira aula (23/11/2017): os licenciandos responderam novamente aos 

questionários VNOS-C e VOSE, que investigaram sobre a NdC e Ensino, com o 

objetivo de investigar suas concepções após as ações desenvolvidas no Programa de 

Formação. 

❖ Vigésima quarta aula (22/12/2017): cada licenciando fez a defesa do portfólio, em uma 

apresentação oral, seguida da discussão coletiva de algumas questões. Essa aula teve 

duração de aproximadamente 8 h-a (dois períodos) para que todos pudessem apresentar 

o portfólio. As apresentações foram gravadas em áudio. A partir dessas atividades, 

finalizou-se o período de reflexão e avaliação sobre as atividades desenvolvidas no 

Estágio Supervisionado II. 
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OS INSTRUMENTOS PARA CONSTITUIÇÃO DOS DADOS 

 

 A constituição dos dados ocorreu por meio de diversos instrumentos, dentre os quais 

destacam-se: Observação participante; Diário da pesquisadora; Sequência Didática e as 

diferentes versões do planejamento e sua validação; Gravação das aulas na escola campo de 

Estágio e do Grupo Focal; Questionários; Diário de aula do estagiário; Portfólio elaborado pelos 

estagiários. 

Com vistas à validação de dados e métodos, optamos pela triangulação como uma 

estratégia para conferir profundidade e a coerência nas condutas metodológicas, conforme 

discutido por Flick (2009). Conforme o autor, existem quatro tipos de triangulação: de dados, 

do investigador, da teoria e metodológica. Neste estudo, utilizou-se a triangulação de dados, na 

qual se utiliza diversas fontes para investigar determinado problema (FLICK, 2009). Nas suas 

palavras, “a triangulação não é uma ferramenta, nem uma estratégia de validação, mas uma 

alternativa à validação” (FLICK, 1992, p. 194). 

 O quadro 7 apresenta os instrumentos de coleta de dados utilizados, bem como o 

objetivo de cada um. 

Quadro 7: Instrumentos de coleta de dados 

Instrumentos para 

obtenção dos dados 

Objetivo 

Observação participante Inserir a pesquisadora no contexto de realização da pesquisa, 

bem como nas atividades pertinentes ao Estágio Supervisionado 

II 

Diário da Pesquisadora Registrar os aspectos importantes observados durante o período 

do trabalho de campo 

Questionário inicial Compreender a visão dos licenciandos sobre o conceito de 

átomo e identificar as possíveis dúvidas e dificuldades que, na 

visão desses licenciandos, os alunos da Educação Básica teriam 

sobre esse conteúdo. 

 Grupo focal sobre 

planejamento 

Promover a discussão sobre o tema Planejamento, buscando 

identificar concepções que possam contribuir para a elaboração 

da Sequência Didática. 
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Plano de aula  Compreender como as questões de planejamento discutidas se 

efetivam no plano de aula e identificar a abordagem teórico 

metodológica adotada no ato de planejar. 

Questionário sobre o 

plano de aula 

Refletir sobre o processo de planejamento e as escolhas 

metodológicas e pedagógicas. 

Questionário VNOS-C e 

VOSE 

Identificar a visão de ciência e ensino apresentada pelos 

licenciandos. 

Sequência Didática Promover a construção coletiva de uma abordagem com ênfase 

na História e Filosofia da Ciência. 

Diário de aula Possibilitar o registro descritivo e reflexivo das atividades 

vivenciadas na escola campo de estágio. 

Gravação das aulas Proceder os registros de algumas aulas, na universidade e 

também das aulas desenvolvidas pelos licenciandos, na escola 

campo de Estágio. 

Autoavaliação sobre a 

Regência 

Oportunizar a reflexão das atividades desenvolvidas e 

identificar contribuições e lacunas no planejamento. 

Portfólio Analisar o processo vivenciado pelos licenciandos durante a 

realização do estágio, desde a etapa de planejamento, aplicação 

e reflexão sobre as atividades realizadas. 

Fonte: Autoria própria 

 

Questionários 

O Questionário inicial composto por duas questões abertas (Apêndice A), versa sobre 

o conceito de átomo e foi respondido pelos licenciandos na primeira aula. Além de expressar 

suas próprias dúvidas, solicitamos aos licenciandos suas previsões sobre quais dúvidas ou 

dificuldades um aluno de Ensino Médio poderia apresentar sobre o átomo. O questionário 

permitiu-nos obter dados sobre concepções de átomo e seus questionamentos a respeito das 

dificuldades, por alunos de Ensino Médio, em compreender modelos atômicos, que foram 

importantes para o planejamento das atividades.  

O Questionário sobre o Plano de Aula (Apêndice D) foi aplicado na quinta aula, após 

cada dupla apresentar brevemente para a turma, as principais ideias contidas no Plano de Aula. 

Esse questionário oportunizou a reflexão sobre a ação de planejar e possibilitou que a 

pesquisadora compreendesse melhor como se deu o processo de elaboração do Plano de Aula 
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a partir de alguns questionamentos abertos. As respostas desse questionário estão transcritas no 

Apêndice G. 

Os Questionários VNOS-C e VOSE são voltados para a identificação das concepções 

acerca da Natureza da Ciência. De acordo com Moura (2014), os questionários Views of Nature 

of Science Questionnaire (VNOS) de Lederman et. al. (2002) e Views on Science and Education 

Questionnaire (VOSE) de Chen (2006) estão entre os instrumentos validados e utilizados no 

âmbito internacional, bem como na pesquisa acadêmica brasileira. Esses questionários estão 

apresentados nos Anexos B e C e as transcrições das respostas nos Apêndices H e I, 

respectivamente. 

 Lederman (2007) destaca que o questionário VNOS tem cinco versões: A, B, C, D, E. 

A versão original, de 1990, VNOS-A foi adaptada para diferentes propósitos. As versões B e C 

foram ampliações e, segundo o autor, demandam cerca de 90 minutos para sua aplicação, o que 

inviabiliza sua aplicação no tempo regular de uma aula. Sendo assim, a forma D foi reduzida 

para contemplar o tempo de uma aula e a forma E foi desenvolvida para alunos das séries 

iniciais da escolaridade, inclusive pode ser utilizado com alunos que ainda não sabem escrever 

na forma de entrevista. 

 Considerando que o questionário VNOS-C é o mais abrangente em termos dos aspectos 

que investiga e um dos mais utilizados nos estudos nacionais e internacionais, conforme já 

destacado, optou-se pelo uso desse instrumento. Além disso, o fato de possuir questões abertas 

possibilita que os estudantes expressem mais livremente suas opiniões acerca dos aspectos 

discutidos. 

 Como forma de complementação e comparação às respostas obtidas no VNOS-C, 

optamos por utilizar também o questionário VOSE, que faz uso da escala likert, na qual são 

apresentadas questões ou afirmativas e os estudantes indicam o grau de concordância com as 

mesmas. Segundo Chen (2006), o formato e o conteúdo do questionário VOSE representam 

uma melhoria em relação ao questionário VNOS. Além disso, necessita de menor tempo de 

aplicação. Acreditamos que o fato dos questionários VNOS-C e VOSE investigarem aspectos 

semelhantes é importante, dessa forma, um instrumento complementa o outro de modo a obter 

melhor compreensão acerca da concepção da NdC apresentada pelos licenciados. 
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Além disso, Durbano e Prestes (2013) compararam os dois instrumentos, VNOS-C e 

VOSE. Em termos de tempo de aplicação, tanto o questionário VNOS-C quanto o VOSE 

necessitaram de 20 a 50 minutos no estudo desenvolvido pelos autores. Além disso, 

identificaram os principais aspectos da Natureza da Ciência (NdC) abordados em ambos os 

questionários, conforme apresentado no quadro 8. Desse modo, foram selecionados estes dois 

instrumentos para coleta de dados na pesquisa, de modo que fosse possível comparar aspectos 

semelhantes em dois instrumentos diferentes. 

Quadro 8: Aspectos da Natureza da Ciência abordados nos questionários VNOS-C e VOSE 

Aspectos da Natureza da Ciência 

e temas relacionados à Ciência 

Questões VNOS-C Questões VOSE 

Observação e Inferência 1, 5, 8 8, 11 

Subjetividade e Objetividade 1, 2, 9  1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15 

Imaginação e Criatividade 1, 5, 8, 9, 10 3 

Teorias e Leis 1, 6 5, 6, 7, 13 

Tentativa e Erro - 4, 12 

Método científico - 9, 10 

Validação do conhecimento 

científico 

- 1 

Influência cultural na ciência 1, 11 - 

Provisoriedade do conhecimento 

científico 

1, 2, 7 - 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Durbano e Prestes (2013, p. 244) 

 

Grupo Focal 

O Grupo Focal foi realizado na quarta aula e teve duração de uma hora e trinta minutos 

aproximadamente, contou com a participação de todos os licenciandos matriculados no Estágio 

Supervisionado II. O tema central desta discussão foi o planejamento, sua importância e 

características no ensino de química. A transcrição do Grupo Focal é apresentada no Apêndice 

B. 
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Autores como Kitzenger e Barbour (1999), Flick (2009), Gondim (2003), dentre outros, 

têm contribuído com estudos sobre a utilização de Grupo Focal e de modo geral suas 

contribuições traduzem a mesma ideia, ou seja, grupo de discussão, grupo de debate, grupo 

focal. Para Patton (1990) trata-se de uma entrevista tipo grupo de foco, uma técnica qualitativa 

de obtenção de dados, tendo em vista que há um compartilhamento de opiniões, que pode ser 

facilmente avaliada sobre sua consistência, eliminando assim, opiniões falsas ou radicais. O 

autor discute ainda, algumas limitações em relação às anotações durante a realização do grupo 

focal e contribui sugerindo o emprego de duplas de pesquisadores. Assim, Patton (1990) 

defende que um grupo focal é uma entrevista e não uma discussão.  

De acordo com Gondim (2003, p. 151), o grupo focal tem características de entrevistas 

em grupo, no entanto, “o entrevistador grupal exerce um papel mais diretivo no grupo, pois sua 

relação é, a rigor, diádica, ou seja, com cada membro”. Além disso, existem algumas regras que 

devem estar claras aos participantes, “são elas: a) só uma pessoa fala de cada vez; b) evitam-se 

discussões paralelas para que todos participem; c) ninguém pode dominar a discussão; d) todos 

têm o direito de dizer o que pensam” (GONDIM, 2003, p. 154). Dessa forma, as discussões no 

grupo, ocorrem em espaço relativamente espontâneo, no qual os participantes, se empenham 

em emitir opinião sobre o tema proposto.  

 O registro foi realizado em vídeo e a disposição física dos participantes no grupo, foi 

feita de acordo com Rego (2013, p. 65), conforme Figura 4.  A pesquisadora foi a moderadora 

do grupo, a professora do Estágio Supervisionado foi a redatora e os licenciandos os 

participantes. Utilizou-se o recurso audiovisual disponibilizado pelo Programa de Pós-

graduação. As questões feitas seguiam um roteiro pré-estipulado, no entanto, flexível, de modo 

a garantir que a discussão fosse conduzida em torno do tema em debate, durante toda a 

realização do grupo focal. 
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Figura 4: Organização do grupo focal 

 

Fonte: Rego (2013, p. 65) 

Kitzenger e Barbour (1999), defendem que no grupo focal, os participantes sejam 

encorajados a fazer perguntas uns para os outros, apresentar seus pontos de vista, em torno do 

tema, objeto da investigação. 

 

Planejamentos 

 O Plano de Aula foi solicitado para ser entregue na aula seguinte do Grupo Focal, 

levando em consideração as questões discutidas pelos licenciandos no mesmo. O plano de aula 

deveria ser elaborado sobre o conceito de átomo e o tópico específico ficou a critério de cada 

dupla que iria elaborar o planejamento. Alguns aspectos básicos foram exigidos, tais como 

objetivo, recursos, metodologia, avaliação e referências bibliográficas. O planejamento deveria 

ser previsto para uma aula de 50 minutos, equivalente a uma hora-aula (h-a). Os Planos de Aula 

elaborados pelos licenciandos estão apresentados no Apêndice C. 

Com relação ao planejamento da Sequência Didática, utilizamos um documento online 

(Google Docs) que todos os licenciandos tiveram acesso e poderiam editar o arquivo. Durante 

as aulas na universidade, cada aula da sequência didática foi planejada e discutida coletivamente 

entre os licenciandos, a professora do Estágio Supervisionado e a pesquisadora, chegando-se 

ao produto final que foi desenvolvido por todos os licenciandos em duplas nas turmas de 

primeiro ano do Ensino Médio. A sequência didática foi planejada para ser desenvolvida em 
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dez h-a, pautando-se em uma abordagem histórico-filosófica acerca do conteúdo de modelos 

atômicos.  

Após a discussão do contexto histórico da proposição dos principais modelos discutidos 

na Educação Básica, optou-se coletivamente e com a participação dos professores da Educação 

Básica, discutir sobre a proposição do modelo atômico de Rutherford. Assim, foram elaboradas 

as atividades de acordo com o objetivo de discutir Natureza da Ciência por meio de uma 

abordagem histórica. Entre os aspectos de Natureza da Ciência que foram enfatizados no 

planejamento, estão o papel dos modelos nas ciências, o processo de proposição de um modelo 

teórico a partir de evidências experimentais, a imutabilidade do conhecimento científico, a 

criatividade e o trabalho coletivo na ciência, etc. 

 

Instrumentos voltados à prática reflexiva 

 Nas aulas da regência em que foi aplicada a SD realizamos a gravação em vídeo, com 

o objetivo de promover a reflexão dos licenciandos sobre sua própria prática e investigar como 

o planejamento estruturado se configurava na prática, possibilitando identificar lacunas e 

contribuições de abordagens dessa natureza na ação docente e na visão de ciências apresentadas 

pelos licenciandos ao lecionar. Sendo assim, o registro em forma de vídeo se torna um excelente 

instrumento de reflexão e pesquisa que “permite uma auto-observação retransmitida, repetida. 

É uma memória que estimula a reflexão e a análise, individualmente ou em grupo” (PAQUAY; 

WAGNER, 2001, p. 150). 

 Também voltado à reflexão sobre a prática, foram feitos três outros instrumentos 

escritos. Primeiramente, foi aplicado um questionário com seis questões abertas, que se 

configurou uma autoavaliação sobre a aprendizagem dos licenciandos sobre a HFC, a NdC e 

o conhecimento científico abordado na Sequência Didática; as contribuições para a 

aprendizagem dos alunos, bem como o desempenho dos mesmos nas atividades propostas, além 

de sugestões de possíveis alterações e avaliação de cada atividade desenvolvida no que tange à 

contribuições e lacunas. O questionário é apresentado no Apêndice F e a Transcrição das 

respostas no Apêndice K. 
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 Durante a regência, os licenciandos registravam suas impressões e reflexões em um 

diário de aula e cada aula observada e ministrada deveria ser registrada no diário 

imediatamente após, ou mesmo durante as aulas, e poderia captar sentimentos, aspirações, 

inquietações, etc. A escrita dos diários, conforme Zabalza (2004), proporciona uma 

autoavaliação crítica que permite analisar possíveis aspectos que podem ser revistos e 

melhorados, favorecendo a exploração crítica da própria prática docente e contribuindo para a 

formação do professor pesquisador do ensino. A transcrição das reflexões das aulas da SD 

registradas pelos licenciandos no diário são apresentadas no Apêndice J. 

Como instrumento avaliativo final do Estágio Supervisionado, foi elaborado um 

Portfólio referente a todo o processo vivenciado durante o ano letivo, que foi apresentado a 

toda turma. Conforme Alarcão (2011, p. 60), um portfólio é “um conjunto coerente de 

documentação refletidamente selecionada, significativamente comentada e sistematicamente 

organizada e contextualizada no tempo, reveladora do percurso profissional”. Segundo a autora, 

o portfólio se configura uma construção pessoal, em que o autor seleciona, organiza e explica 

o trabalho desenvolvido, dando coerência ao mesmo. Todos esses aspectos corroboram para 

que o portfólio seja um importante instrumento avaliativo e reflexivo na formação de 

professores, que estimula a criatividade, contribui para a construção personalizada no 

conhecimento e desenvolve a autonomia e identidade docente (ALARCÃO, 2011). Foram 

selecionados os excertos dos registros escritos dos portfólios que indicam reflexões sobre a 

NdC e a HFC e transcritos no Apêndice L. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com base nos instrumentos de coleta de dados já descritos e pautando-nos na análise 

qualitativa e interpretativa dos dados, os resultados foram analisados e apresentados em forma 

de artigos. Considerando a relevância e a acessibilidade do artigo frente a uma tese, optamos 

por essa forma de análise e divulgação dos dados. Somando-se a isso, em cada um dos artigos 

foi possível analisar um dos objetivos específicos estabelecidos para a pesquisa, que 

interligados permitem responder à questão de pesquisa proposta.   

O artigo intitulado Um olhar para a literatura: o que tem sido pesquisado sobre a 

interface entre Formação de Professores, História da Ciência e Natureza da Ciência? 

retrata um levantamento das pesquisas de mestrado e doutorado desenvolvidas no Brasil, 

relacionadas à NdC, HFC e Formação de Professores. O banco de dados consultado foi a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando três palavras-chave 

na busca para o período de 1998 a 2018. Dos 842 resultados da busca, trinta e oito pesquisas 

foram analisadas e classificadas conforme o foco do estudo. A análise resultou em sete 

categorias, estabelecidas à posteriori, que incluem análise de currículo, análise de livro didático, 

elaboração e implementação de propostas voltadas a história e filosofia da ciência e 

investigação de visões de natureza da ciência, evidenciando uma linha de pesquisa já 

consolidada e em ascensão nas pesquisas realizadas na pós-graduação no Brasil. 

O artigo intitulado Concepções de Natureza da Ciência de futuros Professores de 

Química: reflexões a partir de um Programa de Formação orientado para a História e 

Filosofia da Ciência retrata a análise das concepções de NdC pré e pós vivência do Programa 

de Formação. Este estudo buscou compreender quais as visões acerca da NdC são apresentadas 

por futuros Professores de Química e como um Programa de Formação Inicial, orientado para 

a NdC por meio da HFC pode influenciar nestas visões. 

Nesse recorte, constituem-se sujeitos, seis licenciandos em Química dos nove 

matriculados no Estágio Supervisionado, visto que esses participaram dos dois momentos de 

investigação (pré e pós). Os instrumentos de coleta de dados selecionados foram os 

questionários Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS) de Lederman et. al. (2002) e 

Views on Science and Education Questionnaire (VOSE) de Chen (2006). O primeiro 
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questionário, com 10 questões abertas, foi analisado a partir da categorização das respostas e o 

segundo, com quinze questões fechadas com grau de concordância, foi examinado com base no 

cálculo do ranking médio de concordância com as afirmações.  

Assim, as concepções foram classificadas com base nas visões de ciência discutidas por 

Cachapuz et. al. (2011) a partir das seguintes categorias, estabelecidas à priori: Papel do 

contexto, do cientista, do experimento, do método científico, dos problemas de investigação, 

das hipóteses e modelos e das (des)continuidades na construção da ciência. 

 O artigo intitulado Natureza da Ciência por meio da História e Filosofia da Ciência 

na Formação Inicial de Professores de Química: planejamento e validação de uma 

Sequência Didática sobre o modelo atômico de Rutherford retrata a análise do processo de 

planejamento e validação da SD desenvolvida no contexto do Programa de Formação. 

Assumimos nesse estudo os pressupostos de Méheut e Psillos (2004) e Artigue (2002) para 

analisar as ações voltadas ao planejamento e validação da SD. As etapas analisadas 

compreendem, principalmente, a seleção do conteúdo histórico e a construção das atividades 

para a SD. 

Esse processo foi desenvolvido em quatro passos subsequentes: estudos preliminares; 

concepção e análise à priori; experimentação e análise a posteriori e validação (ARTIGUE, 

1996). Nesse recorte, a análise dos dados se deu a partir dos seguintes instrumentos e 

estratégias: Cinco questionários abertos, analisados buscando compreender as unidades de 

significado das respostas (CHIZZOTTI, 2006), Grupo Focal gravado em vídeo e transcrito para 

análise (GONDIM, 2003), Planejamentos em suas diferentes versões e a Gravação das aulas da 

Universidade em áudio com transcrição de Episódio de Ensino. 

O artigo A Natureza da Ciência no Ensino de Química: reflexões sobre as ações 

desenvolvidas no contexto de um Programa de Formação Inicial de Professores retrata a 

análise das ações realizadas no decorrer do Programa de Formação Inicial, a partir dos 

pressupostos da pesquisa-ação. 

Neste artigo, nosso olhar centrou-se em dois instrumentos de coleta de dados. O 

questionário de autoavaliação, respondido logo após a aplicação da SD na Escola, constituído 

por seis questões abertas, que objetivou proporcionar a reflexão sobre a implementação da SD 

na Escola. Nesse recorte analisaremos quatro dessas questões, além das escritas produzidas no 
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Portfólio, elaborado como avaliação final do Estágio Supervisionado, referente a todas as 

atividades realizadas nesse componente curricular.  

Após a leitura e transcrição das respostas do questionário de autoavaliação e dos 

portfólios em um processo reiterativo, foram identificadas as unidades de registro significativas 

que foram organizadas com base na frequência e, por meio desse processo indutivo, deu-se a 

construção de categorias, estabelecidas à posteriori (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 
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ARTIGO 1 

UM OLHAR PARA A LITERATURA: O QUE TEM SIDO 

PESQUISADO SOBRE A INTERFACE ENTRE FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES, HISTÓRIA DA CIÊNCIA E NATUREZA 

DA CIÊNCIA?18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Artigo publicado na Revista Valore, n. 3 de 2018. 
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Resumo  

Por meio deste estudo qualitativo realizou-se um levantamento bibliográfico acerca do tema história e filosofia da 

ciência na formação de professores. O banco de dados consultado foi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), utilizando três palavras-chave na busca para o período de 1998 a 2018. Dos 842 resultados da 

busca, trinta e oito pesquisas foram analisadas e classificadas conforme o foco do estudo. A análise resultou em sete 

categorias que incluem análise de currículo, análise de livro didático, elaboração e implementação de propostas voltadas 

a história e filosofia da ciência e investigação de visões de natureza da ciência, evidenciando uma linha de pesquisa já 

consolidada e em ascensão nas pesquisas realizadas na pós-graduação.  

Palavras Chave: Ensino de química; Formação inicial; História e Filosofia da Ciência. 

 

Abstract 

In this qualitative study it was performed a bibliographical survey about the history and philosophy of science on the 

development of teachers. The consulted database was the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD), 

using three keywords in the search for the period of 1998 to 2018. From the 842 search results, thirty-eight researches 

were analyzed and classified according to the focus of this study. The analysis resulted in seven categories including 

curriculum analysis, didactic book analysis, elaboration and implementation of proposals focused on the history and 

philosophy of science and investigation of visions of the nature of science, evidencing a line of research already 

consolidated and rising in the researches carried out in postgraduate education. 

Keywords: Chemical Education; Initial Formation; History and Philosophy of Science. 

 

Resumen 

Por medio de este estudio cualitativo se realizó un levantamiento bibliográfico acerca del tema historia y filosofía de la 

ciencia en la formación de profesores. La base de datos consultada fue la Biblioteca Digital Brasileña de Tesis y 

Disertaciones (BDTD), utilizando tres palabras clave en la búsqueda para el período de 1998 a 2018. De los 842 

resultados de la búsqueda, treinta y ocho encuestas fueron analizadas y clasificadas según el foco del estudio. El análisis 

resultó en siete categorías que incluyen análisis de currículo, análisis de libro didáctico, elaboración e implementación 

de propuestas volcadas a la historia y filosofía de la ciencia e investigación de visiones de naturaleza de la ciencia, 

evidenciando una línea de investigación ya consolidada y en ascenso en las encuestas en el postgrado. 

Palabras clave: Enseñanza de química; Formación inicial; Historia y Filosofía de la Ciencia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ensino de química tem alguns desafios que devem ser superados para que o mesmo atinja os 

patamares de qualidade desejados, com base nas discussões resultantes das pesquisas, bem como 

orientações curriculares. Uma das formas de catalisar mudanças na educação química é pensar sobre a 

formação de professores, seja esta inicial ou continuada. Pesquisadores chamam a atenção das 

necessidades na formação de professores, dentre elas, uma visão crítica de ciência, como ela se 

desenvolveu e quais as influências da sociedade na ciência e vice-versa (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 

2003; CACHAPUZ, et. al., 2005). Estes aspectos da natureza da ciência, se trabalhados na perspectiva 

das atuais tendências teórico-metodológicas, podem formar um profissional melhor preparado para lidar 

com o conhecimento científico no processo de ensino e aprendizagem. 

Defendemos que os conhecimentos voltados para a natureza da ciência podem contribuir para 

uma formação mais abrangente e significativa de professores de química. Consideramos a proposição 

de Mathews (1994), de que professores necessitam compreender sobre a história e a filosofia da ciência 

por três motivos: primeiramente porque se trata de conhecer sobre a ciência que ensinam, em segundo 

lugar, pela necessidade de compreender sobre a história e a filosofia da ciência, e, por último, é 

necessário ter uma teoria ou visão educacional adotada em atividades em sala de aula. O autor sugere 

que as abordagens denominadas contextuais de Ensino de Ciências, podem humanizar as ciências, tornar 

as aulas de ciências mais desafiadoras e desenvolver o pensamento crítico dos estudantes, promover 

uma compreensão adequada dos conhecimentos científicos, melhorar a formação de professores, 

possibilitando uma visão mais rica e autêntica da ciência, ajudar os professores na compreensão das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos e promover uma compreensão dos professores mais claras 

sobre debates educacionais contemporâneos com ênfase em aspectos epistemológicos (MATHEWS, 

1994). 

Questionar o que é ciência pode gerar uma infinidade de respostas que podem nos indicar 

aspectos importantes sobre a natureza da ciência. Desse modo, as diferentes visões que constituem o 

amálgama que vai se definindo sob diferentes aspectos, incluem tanto aquelas que poderiam ser 

consideradas errôneas ou inadequadas, como aquelas consideradas contextualizadas ou adequada à 

realidade. Vários autores discutem sobre as visões de ciências (MARTINS, 1993, 2006; GIL-PÉREZ et. 

al., 2001; SANMARTÍ, 2002; RIVERO e WAMBA, 2011).  

Rivero e Wamba (2011) consideram a necessidade de se discutir sobre a natureza da ciência na 

formação de professores e destacam que a maioria das pessoas têm visões errôneas de ciência, inclusive 
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professores. Entre as suas ideias, as autoras destacam que é comum a ênfase em conceitos sem, contudo, 

ampliar os conhecimentos que possibilitam a compreensão do contexto. Assim, explora-se o conceito 

de forma “simplicada”, próprio da visão indutivista, descontextualizada, acumulativa e linear, ou seja, 

o conhecimento científico é objetivo e verdadeiro, a ciência é neutra e sem ideologia, portanto, 

individualista e elitista. 

A partir das visões de ciência e os aspectos de sua natureza, surge a necessidade de pesquisar 

sobre as mesmas. Lederman (1992) distingue quatro linhas de pesquisa acerca das visões sobre a 

natureza da ciência de alunos e professores. A primeira delas busca avaliar as concepções dos estudantes 

sobre a natureza da ciência. A segunda linha desenvolve, implementa e testa propostas visando a 

melhoria das concepções dos estudantes sobre a natureza da ciência. Na terceira linha de pesquisa, 

avalia-se as concepções de professores sobre a natureza da ciência buscando aprimorá-las. E na quarta 

e última linha, investiga-se as relações entre as concepções dos professores, a prática pedagógica e as 

concepções dos estudantes. 

Com base nesses pressupostos, este estudo objetiva investigar como as pesquisas desenvolvidas no 

nível de pós-graduação strictu sensu (mestrado e doutorado) que permeiam a história da ciência, natureza 

da ciência e formação de professores abordam esses temas, de modo a mapear e classificar as pesquisas 

desenvolvidas nos últimos vinte anos. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo possui características da pesquisa qualitativa. Segundo Ludke e André (1986), a 

pesquisa qualitativa investiga e descreve sem a preocupação apenas com os resultados, mas trazendo 

como foco o processo da pesquisa, uma vez que se apresenta de maneira subjetiva, onde as variáveis 

não podem ser controladas. 

Concordamos com a visão de Minayo (2012, p. 16) ao entender que “pesquisa a atividade básica 

da ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino 

e atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula 

pensamento e ação”. Portanto, a pesquisa se torna uma forma de compreender e pensar sobre a realidade, 

por meio do questionamento e da indagação. Minayo (2012, p. 21) ainda destaca que a pesquisa 

qualitativa 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de 

realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
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significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 

fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se 

distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e interpretar suas ações dentro e a partir 

da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

 

Levando em consideração tais pressupostos, para realização desta pesquisa foi utilizado uma 

revisão da literatura. Segundo Galvão, Pluye e Ricarte (2018, p. 12), “a revisão da literatura é um 

elemento essencial que permite especificar os objetivos em termos do que já é conhecido, ou discutir os 

resultados e significados das pesquisas anteriores e seus impactos no campo científico, na sociedade ou 

em um contexto mais específico”. 

De acordo com Oliveira (2007, p. 69), a pesquisa bibliográfica é entendida como uma 

modalidade de estudo e análise de documentos de domínio científico, nas palavras da autora, “estudo 

direto em fontes científicas, sem precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade 

empírica”.  Nesse sentido, o objeto de estudos delimitados para esta pesquisa, teses e dissertações, se 

constituem o material sobre o qual buscamos os elementos fundamentais que foram analisados. 

Utilizou-se como fonte de dados a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 

disponível online. Foram utilizados os termos “história da ciência”, “formação de professores” e 

“natureza da ciência” e aplicado o filtro para o período de 1998 a 2018, compreendendo os últimos vinte 

anos. A busca resultou 842 arquivos, dos quais, a partir de leitura do título e palavras-chave, resultou 

em trinta e oito documentos relacionados à temática deste estudo. O critério de exclusão utilizado deu-

se pelo fato dos resultados da busca apresentarem palavras dos termos de busca isoladamente, sem 

considerar as relações entre as mesmas. 

Após a leitura do título, palavras-chave e resumo das dissertações e teses selecionadas, foram 

identificadas as unidades de significados, processo esse que consistiu em decompor o conteúdo do texto, 

em fragmentos como palavras, expressões ou frases que contém sentidos e significados (CHIZZOTTI, 

2006). Na etapa seguinte, as unidades foram organizadas com base na frequência com que apareceram 

no texto. Consideramos, palavra, tema e frase e, de acordo com Ludke e André (1986), por meio desse 

processo indutivo, chega-se à construção de categorias, estabelecidas à posteriori, bem como e a 

incidência das mesmas nas pesquisas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Das trinta e oito pesquisas selecionadas com foco na formação de professores, história da ciência 

e natureza da ciência, vinte e seis são de nível de mestrado e doze são de doutoramento. No período de 

1998 a 2003 não foi obtido nenhuma pesquisa, possivelmente pela recente criação dos programas de 

pós-graduação em ensino de ciências e a consolidação da área na década de 2000, conforme indicado 

por Feres (2010). A partir de 2004 começam a surgir alguns estudos, porém, nota-se que houve aumento 

na quantidade de pesquisas a partir de 2008, conforme os dados apresentados no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Distribuição das pesquisas de mestrado e doutorado selecionadas entre 1998 a 2018 

.  

Fonte: Autoria própria. 

 

Os trinta e oito trabalhos que foram analisados são apresentados no Quadro 1, identificados com 

um código numérico, seguido da denominação M referentes a pesquisas de mestrado e D referentes a 

pesquisas de doutorado. As referências dos trabalhos também estão destacadas no quadro. 
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Quadro 1: Relação das pesquisas de mestrado e doutorado selecionadas para este estudo 

CÓDIGO REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

1 – M MEGLHIORATTI, Fernanda Aparecida. História da construção do conceito de evolução biológica: 

possibilidades de uma percepção dinâmica da ciência pelos professores de biologia. 2004. 272 f. 

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências de Bauru, 2004. 

2 – M KAPITANGO-A-SAMBA, Kilwangy Kya. Papel da história da ciência nas licenciaturas em ciências 

naturais e matemática. 2005. 160 f. Dissertação (Mestrado em História da Ciência) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005. 

3 – M PORTELA, Sebastião Ivaldo Carneiro. O uso de casos históricos no ensino de física: um exemplo em 

torno da temática do horror da natureza ao vácuo. 2006. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de 

Ciências)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 

4 – D OKI, Maria da Conceição Marinho. A história da química possibilitando o  conhecimento da natureza da 

ciência e uma abordagem contextualizada de conceitos químicos : um estudo de caso numa disciplina do 

curso de química da UFBA. 2006. 430f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Bahia, 

Faculdade de Educação, 2006.  

5 – M PAGLIARINI, Cassiano Rezende. Uma análise da história e filosofia da ciência presente em livros didáticos 

de física para o ensino médio. 2007. 115f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – Universidade de 

São Paulo, Instituto de Física de São Carlos, 2007. 

6 – D TRINDADE, Diamantino Fernandes. O olhar de Hórus: uma perspectiva interdisciplinar do ensino da 

disciplina história da ciência. 2007. 207 f. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2007. 

7 – M MOURA, Breno Arsioli. A aceitação da óptica newtoniana no século XVIII: subsídios para discutir a 

Natureza da Ciência do Ensino. 2008. 205f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade 

de São Paulo, Interunidades, 2008. 

8 – M PEREIRA, Cláudio Luiz Nóbrega. A história da ciência e a experimentação no ensino de química 

orgânica. 2008. 125 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2008. 

9 – D DIAS, Valéria Silva. História e filosofia da ciência na pesquisa em ensino de ciências no Brasil: 

manutenção de um mito?. 2008. 115 f. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 

Ciências, 2008. 

10 – M SANTANA, Edson Rodrigues. Relatos dos professores de ciências sobre a natureza da ciência e sua 

relação com a história e a filosofia da ciência. 2009. 171f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, 2009. 

11 – M POMPEU, Sibele Ferreira Coutinho. Abordagem histórica e filosófica no ensino de ciências 

naturais/biologia para EJA. 2010. 207 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Brasília, 

Brasília, 2010. 

12 – M DIAS, Altamir Souto. O estudo da argumentação na formação do professor de Ciências: um exemplo de 

elucidação epistemológicas na carta de Galileu à Grã-Duquesa Cristina de Lorena. 2010. 205f. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2010. 

13 – M HENRIQUE, Alexandre Bagdonas. Discutindo a natureza da ciência a partir de episódios da história da 

cosmologia. 2011. 261f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Universidade de São Paulo, 

2011. 

14 – D ARAMAN, Eliane Maria de Oliveira. Contribuições da história da matemática para a construção dos 

saberes do professor de matemática. 2011. 244f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação 

Matemática) – Universidade de Londrina, Londrina, 2011. 

15 – D PRAXEDES, Gilmar. História da ciência em um curso de licenciatura em física: a gravitação newtoniana 

e a gravitação einsteiniana como exemplares. 2011. 404f. Tese (Doutorado em Educação Científica e 

Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 
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16 – D KAPITANGO-A-SAMBA, Kilwangy Kya. História e filosofia da ciência no ensino de ciências naturais: 

o consenso e as pespectivas a partir de documentos oficiais, pesquisas e visões dos formadores. 2011. 

384f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2011. 

17 – M ALBUQUERQUE, Vanessa Nóbrega. O caso Plutão e a natureza da ciência: uma proposta para alunos do 

ensino médio. 2012. 205f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2012. 

18 – M SCHIRMER, Saul Benhur. Textos originais de cientistas e Textos sobre História das Ideias da Ciência em 

uma Proposta Didática sobre Ótica na Formação Inicial de Professores de Física. 2012. 155 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2012. 

19 – D SEPEL, Lenira Maria Nunes. História da Ciência e Atividades Práticas: Proposta para Formação Inicial 

de Docentes. 2012. 166 f. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal de Santa 

Maria, Santa Maria, 2012. 

20 – M SOARES, Maria Elba. História e filosofia das ciências na educação científica: percepções e influências 

formativas. 2013. 120f. Dissertação (Mestrado em Esnino de Ciências) – Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2013. 

21 – M RIBEIRO, Rafael Abdala Mendonça. Tabela periódica : uma investigação de como a experimentação, a 

história da ciência e o pensamento por conceitos contribuem no processo ensino-aprendizagem. 2014. 74f. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - Universidade de Brasília, Brasília, 2013. 

22 – M ALMEIDA, Leonardo Ferreira. A abordagem histórica e filosófica da ciência no curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe - Campus São Cristóvão. 2014. 219f. Dissertação 

(Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, 2013. 

23 – M SOUZA, Rosa Andrea Lopes. A viagem de Alfred Russel Wallace ao Brasil: uma aplicação de história da 

ciência no ensino de Biologia. 2014. 375f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2014.  

24 – M FERREIRA, Marilane de Jesus. A história da ciência como subsídio para a construção do conhecimento 

do conceito da dupla hélice. 2015. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais 

e da Natureza) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2015. 

25 – M DUTRA, José Ciríaco Silva. Uma proposta para o ensino de física centrada na história da ciência e 

epistemologia de Bachelard. 2015. 216f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) - 

Universidade Federal do Pampa, Bagé, 2015.  

26 – D SANTOS, Talita Secorun. Atividade orientadora de ensino de geometrias na perspectiva lógico-histórica : 

unidade entre ensino e aprendizagem na formação inicial de professores de matemática. 2015. 195f. Tese 

(Doutorado em Educação de Ciências e Matemática) -  Universidade Federal de São Carlos, 2015. 

27 – D HENRIQUE, Alexandre Bagdonas. Controvérsias envolvendo a natureza da ciência em sequências 

didáticas sobre cosmologia. 2015. 266f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2015. 

28 – M CORDEIRO, Mayara Lídia. Das gavetas para o ensino de ciências os diários de cientistas para uma 

abordagem contextual da história da ciência. 2016. 192f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática) – Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2016. 

29 – M RODRIGUES, G. F. História da Matemática: Um olhar sob a perspectiva para a formação do professor de 

Matemática. 2016. 109f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2016. 

30 – M SANTOS, Anderson de Oliveira. Concepções de professores atuantes e em formação sobre a história da 

química e a natureza da ciência. 2016. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) 

- Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016. 

31 – D COLAGRANDE, Elaine Angelina. A natureza da ciência e a interpretação de situações científicas - um 

estudo com professores de ciências em formação. 2016. 235f. Tese (Doutorado em Educação) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 
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32 – M REIS, Nirly Araujo dos. Abordagem contextual no âmbito do processo formativo do PIBID. 2017. 142f. 

Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São 

Cristóvão, 2017. 

33 – M SILVA, Edson Bezerra. Fontes primárias de Galileu no ensino de física : uma proposta envolvendo 

natureza da ciência para o Ensino Médio. 2016. 115f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de 

Física) – Universidade Federal do ABC, Santo André, 2017. 

34 – M CARVALHO, Felipe de Araújo. Natureza da ciência no ensino básico: perspectivas, desafios e limitações 

imbricados em uma rede de ações. 2017. 255f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Física) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2017. 

35 – M GUARNIERI, Patricia Vecchio. A articulação da História e da Filosofia da Ciência e o ensino em cursos 

de Licenciatura em Química de uma universidade pública do Estado de São Paulo. 2018. 234f. 

Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência) – Universidade Estadual Paulista, Bauru 2018. 

36 – M MACHADO, Susete Francieli Ribeiro. Uma proposta de articulação entre epistemologia e a história da 

ciência como fundamentação teórica à construção de episódios em ciência. 2018. 115f. Dissertação 

(Mestrado em Educação em Ciências) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018. 

37 – D BARP, Ediana. História da Ciência e ensino: um estudo sobre contribuições para a formação continuada 

de professores de Ciências. 2017. 112 f. Tese (Doutorado em História da Ciência) - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017. 

38 – D ROZENTALSKI, Evandro Fortes. Indo além da Natureza da Ciência: o filosofar sobre a Química por 

meio da ética química. 2018. 432f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2018.   

Fonte: Autoria própria. 

 

A partir da leitura dos resumos, as pesquisas foram classificadas em sete categorias, apresentadas 

a seguir. É importante destacar que uma pesquisa pode se enquadrar em mais de uma categoria, 

dependendo do objetivo e questões que foram investigadas na pesquisa. 

1) Análise curricular de cursos de formação de professores acerca da inserção de história e filosofia 

da ciência 

Essa categoria fez-se presente em quatro pesquisas, todas provenientes de mestrados, sendo os 

estudos 2 – M, 22 – M, 29 – M, 35 – M. Estes estudos buscaram analisar como a história e filosofia da 

ciência (HFC) vem sendo discutida no âmbito da formação de professores, a partir dos currículos dos 

cursos de licenciatura. Além da análise do projeto pedagógico do curso é realizado também, 

eventualmente, a análise das ementas das disciplinas específicas de HFC, bem como a realização de 

entrevistas com os professores formadores que atuam nas mesmas. Nesse sentido, Freire Jr (2002) 

argumenta sobre a importância de incorporar aspectos referentes à história e filosofia da ciência no 

currículo dos cursos de formação de professores, pautado na noção de que tais estudos contribuem para 

uma compreensão mais adequada do próprio conhecimento científico. 

2)  Análise de livros didáticos da Educação Básica no que se refere à inserção de História da ciência 

e aspectos da natureza da ciência 
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Três pesquisas de mestrado (5 – M, 8 – M, 21 – M) apresentaram investigações referentes à análise 

de livro didático (LD), bem como a análise, circunstancialmente, dos aspectos referentes às visões da 

Natureza da Ciência (NdC) nesses materiais. Conforme Megid Neto e Fracalanza (2003), o LD apresenta-

se como um material fundamental para a educação brasileira, configurando-se como um dos únicos 

recursos disponíveis nas escolas para consulta de professores e alunos. Além disso, Gil-Pérez (1983) 

defende que as concepções errôneas sobre a ciência apresentada nos LD podem tornar-se um obstáculo 

para muitos professores e estudantes no processo de ensino e aprendizagem. 

3)  Investigação de concepções de natureza da ciência  

A investigação de concepções de ciência e aspectos da natureza da ciência foi a mais evidente nas 

pesquisas, sendo encontrada em nove pesquisas de mestrado e cinco pesquisas de doutorado (1 – M, 4 – 

D, 10 – M, 11 – M, 15 – D, 17 – M, 18 – M, 24 – M, 27 – D, 28 – M, 30 – M, 31 – D, 32 – M, 37 – D). 

Em alguns estudos, faz-se a investigação de concepções da NdC tanto na formação inicial quanto 

continuada de professores, no entanto, boa parte destas pesquisas também analisa o impacto de estudos 

voltados à HFC nas concepções de ciência, perspectiva discutida por Lederman (1992). Além disso, uma 

compreensão adequada de aspectos da natureza da ciência, pode, conforme Saunders (2001), promover a 

formação cidadã, na qual os indivíduos sejam capazes de interagir na sociedade de forma significativa. 

4)  Estudo de episódios históricos 

Sete pesquisas de mestrado e uma pesquisa de doutorado apresentaram episódios históricos (7 – 

M, 12 – M, 13 – M, 23 – M, 27 – D, 32 – M, 34 – M, 36 – M). Tais episódios foram discutidos a partir de 

fontes primárias, como cartas entre cientistas e diários de cientistas. Em alguns casos, o episódio de ensino 

era discutido com base nas questões epistemológicas e nos aspectos referentes ao processo de construção 

da ciência. Nessa perspectiva, Martins (1998, p. 18) discute que é possível “mostrar através de episódios 

históricos o processo gradativo e lento da construção do conhecimento, permitindo que se tenha uma visão 

mais concreta da natureza real da ciência, seus métodos, suas limitações”. 

5)  Elaboração de produto educacional ou estratégia didática voltada à história da ciência ou natureza 

da ciência 

A elaboração de material voltado à HFC ou à NdC constam em oito pesquisas de mestrado e duas 

pesquisas de doutorado (3 – M, 8 – M, 19 – D, 21 – M, 23 – M, 24 – M, 25 – M, 27 – D, 28 – M, 33 – M). 

Na maioria dos casos, essas propostas são validadas, implementadas e avaliadas pelos pesquisadores. 

Além disso, algumas pesquisas apresentam as propostas como produtos dos estudos históricos realizados, 

inclusive na forma de produto educacional. A discussão de aspectos de natureza da ciência pode se dar a 

partir de abordagens implícitas, na qual o estudante é inserido em investigações científicas, ou explícitas, 
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na qual objetiva-se que haja maior compreensão acerca da ciência por meio de exemplos históricos (ABD-

EL-KHALICK e LEDERMAN, 2000).  

6)  Implementação de propostas voltadas à história da ciência ou natureza da ciência 

Em nove pesquisas de mestrado e cinco pesquisas de doutorado é realizada a implementação de 

propostas didáticas (1 – M, 13 – M, 14 – D, 15 – D, 17 – M, 18 – M, 20 – M, 21 – M, 25 – M, 26 – D, 31 

– D, 32 – M, 34 – M, 38 – D). Essas propostas são implementadas tanto na formação inicial e continuada 

de professores quanto na educação básica e normalmente são atreladas à investigação de outros aspectos 

a partir das discussões realizadas, tais como a visão de ciência e a aprendizagem de conceitos científicos. 

Nesse sentido, Oki e Moradillo (2008, p. 71) destacam a “importância da História e Filosofia da Ciência 

no aprimoramento das concepções de alunos e professores, em especial mediante estratégias de formação 

que fazem uso de abordagens explícitas, as quais têm se mostrado mais eficientes”. 

7)  Outros estudos envolvendo a história da ciência, natureza e formação de professores 

Três pesquisas de doutorado (6 – D, 9 – D, 16 – D), embora estivessem no eixo da formação de 

professores, história da ciência e natureza da ciência apresentavam outras características que não serão 

discutidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise dos resultados, é possível notar a consolidação da linha de pesquisa referente 

a inserção de história e filosofia da ciência, bem como dos aspectos relativos à natureza da ciência na 

formação de professores. Grande parte das pesquisas apresentadas nesse levantamento bibliográfico 

assume que uma abordagem voltada à HFC pode influenciar nas visões de ciências apresentadas por 

estudantes e professores em formação ou já atuantes. Além disso, as pesquisas apontam a importância 

de investigar as concepções de aspectos da natureza da ciência e propor estratégias didáticas que 

possibilitem uma visão mais adequada acerca do trabalho científico e do processo de construção da 

ciência. Ainda pode-se evidenciar a preocupação dos pesquisadores com a forma que a história da 

ciência vem sendo discutida tanto nos livros didáticos utilizados na educação básica como nos currículos 

dos cursos de licenciatura. 
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Resumo 

 

Este estudo buscou compreender quais as concepções acerca da Natureza da Ciência são explicitadas 

por futuros professores de Química e como um Programa de Formação Inicial, orientado para História 

e Filosofia da Ciência pode influenciar nestas visões. Participaram da pesquisa seis licenciandos em 

química, em fase final do curso, inseridos no contexto do Estágio Supervisionado. Para constituição 

dos dados foram utilizados os questionários Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS) de 

Lederman e colaboradores (2002) e Views on Science and Education Questionnaire (VOSE) de Chen 

(2006). O primeiro questionário, com 10 questões abertas, foi analisado a partir de categorias 

estabelecidas a priori e o segundo, composto de 15 questões fechadas com diferentes graus de 

concordância, foi examinado com base no cálculo do ranking médio de concordância com as 

afirmações. Em seguida, buscou-se classificar as concepções com base nas visões de Ciência 

discutidas por Cachapuz et. al. (2005). Foi possível identificar, por meio da análise das informações 

empíricas, algumas noções de que a ciência é uma construção humana e influenciada por seu contexto 

de produção. No entanto, algumas nuances como a importância do método científico e da 

experimentação, bem como a diferença entre teorias e leis ainda necessitam ser esclarecidas e 

aprofundadas. Pode-se ainda depreender que o Programa de Formação vivenciado pelos licenciandos 

contribuiu de maneira significativa para que esses futuros professores compreendessem de forma 

mais contextualizada, sobre a ciência e sua construção, principalmente no que se refere aos aspectos 

trabalhados nas atividades em sala de aula, tais como o caráter subjetivo da ciência, a proposição de 

modelos e a criatividade e imaginação do cientista no fazer científico. 

 
Palavras-chave: Natureza da Ciência, Formação inicial de professores, Ensino de Química.  

 

Concepciones de la Naturaleza de la Ciencia para los futuros profesores de 

química: reflexiones de un Programa de Formación guiado para la Historia y 

la Filosofía de la Ciencia  
 

Resumen 

Este estudio indaga comprender qué concepciones sobre la Naturaleza de la Ciencia se hacen 

explícitas por los futuros maestros de química y cómo un Programa de Formación inicial, orientado 

a la Historia y la Filosofía de la Ciencia, puede influir en estos puntos de vista. Seis graduados en 

química participaron en la investigación, en la fase final del curso, bajo una supervisión. Para la 

recopilación de datos, se utilizaron el Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS) de Lederman 

y otros (2002) y el Views on Science and Education Questionnaire (VOSE) de Chen (2006). El primer 

cuestionario, con 10 preguntas abiertas, se analizó desde categorías a priori y el segundo, compuesto 

por 15 preguntas cerradas con diferentes grados de concordancia, se examinó basándose en el cálculo 

de la clasificación promedio de acuerdo con las afirmaciones. Luego, buscamos clasificar las 

concepciones basadas en los puntos de vista de la ciencia discutidos por Cachapuz et. al (2005). Fue 

posible identificar, a través del análisis de la información empírica, algunas nociones de que la ciencia 

es una construcción humana e influenciada por su contexto de producción. Sin embargo, algunos 
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matices, como la importancia del método científico y la experimentación, así como la diferencia entre 

las teorías y las leyes, aún deben aclararse y profundizarse. También se puede decir que el Programa 

de Formación experimentado por los estudiantes universitarios contribuyó significativamente a que 

estos futuros maestros comprendan de una manera más contextualizada, acerca de la ciencia y su 

construcción, especialmente en relación con los aspectos trabajados en las diferentes actividades de 

aula, como el carácter subjetivo de la ciencia, la proposición de modelos y la creatividad e 

imaginación en el ámbito científico. 
 

Palabras clave: Naturaleza de la ciencia, formación inicial docente, enseñanza de la química.  

 

Conceptions of Nature of the Science of future chemistry teachers: reflections 

from a Training Program targeted for the History and Philosophy of Science 
 

Abstract 

This study sought to understand which conceptions about the Nature of Science are explained by 

future teachers of Chemistry and how an Initial Formation Program, oriented to History and 

Philosophy of Science can influence these visions. Six senior chemistry undergraduate students 

participated in the context of the Supervised Internship. In order to compile the data, we used the 

questionnaires “Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS)” by Lederman et al. (2002) and 

“Views on Science and Education Questionnaire (VOSE)” by Chen (2006). The first questionnaire, 

with 10 open questions, was analyzed from categories established a priori, and the second, composed 

of 15 questions with different degrees of agreement, was examined based on the calculation of the 

average ranking of agreement with the affirmations. Next, we sought to classify the conceptions based 

on the views of Science discussed by Cachapuz et. al. (2005). It was possible to identify, through the 

analysis of empirical information, some notions that science is a human construct and influenced by 

its production context. However, some nuances such as the importance of scientific method and 

experimentation, as well as the difference between theories and laws still need to be clarified and in-

depth. It was also possible to understand that the Formation Program experienced by the 

undergraduate students contributed significantly to these future teachers to understand in a more 

contextualized way, about science and its construction, especially with regard to the aspects worked 

in classroom activities, such as the subjective character of science, the proposition of models and the 

creativity and imagination of the scientist in the scientific making. 
 

Keywords: Nature of Science, Initial Teacher Training, Chemistry Teaching. 

 

 

Conceptions de la Nature de la Science des futurs enseignants de chimie: 

réflexions d'un Programme de Formation ciblé pour l'Histoire et la 

Philosophie de la Science 
 

Résumé 

Cette étude cherchait à comprendre quelles conceptions de la Nature de la Science étaient expliquées 

par les futurs professeurs de chimie et comment un Programme de Formation initiale, orienté vers 

l'Histoire et la Philosophie de la Science, pouvait influencer ces visions. Six diplômés en chimie ont 

participé à la phase finale du cours, insérée dans le contexte du stage supervisé. Afin de compiler les 

données, nous avons utilisé les questionnaires “Views of Nature of Science Questionnaire (VNOS)” 

de Lederman et at. (2002) et “Views on Science and Education Questionnaire (VOSE)” de Chen 

(2006). Le premier questionnaire, comportant 10 questions ouvertes, a été analysé sur las catégories 

établies a priori et le deuxième, composé de 15 questions fermées avec différents degrés d’accord, a 

été examiné sur la base du calcul du classement moyen de l’accord avec les affirmations. Ensuite, 

nous avons cherché à classer les conceptions sur la base des vues de Science discutées par Cachapuz 

et. al. (2005). L'analyse d'informations empiriques a permis d'identifier certaines notions selon 

lesquelles la science est une construction humaine et est influencée par son contexte de production. 

Cependant, certaines nuances telles que l’importance de la méthode scientifique et de 

l’expérimentation, ainsi que la différence entre les théories et les lois doivent encore être clarifiées et 

approfondies. Il était également possible de comprendre que le Programme de Formation expérimenté 

par les licenciandos contribuait de manière significative à la compréhension future par les futurs 

enseignants de la science et de sa construction, notamment en ce qui concerne les aspects travaillés 

dans les activités en classe, tels que le caractère subjectif de la science, la proposition de modèles et 

la créativité et l’imagination du scientifique dans le processus scientifique. 
 

Mots clés: Nature de la science, formation initiale des enseignants, enseignement de la chimie. 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Atualmente, um dos grandes desafios da formação de 

professores é contribuir de forma significativa para que os 

mesmos sejam capazes de atuar criticamente com vistas a 

promover transformações na educação. Ao discutir sobre as 

necessidades formativas dos professores, Carvalho e Gil-

Pérez (2011) destacam a importância de o professor 

conhecer a matéria a ser ensinada. Sabe-se da importância 

dos conhecimentos específicos, contudo, não basta apenas 

aprofundar essa dimensão para se tornar um “bom 

professor”, outros eventos são requeridos na constituição do 

ser professor de Química. 

 

Dentre as necessidades formativas discutidas pelos autores, 

o conhecimento da História da Ciência, o seu processo de 

construção, os problemas que deram origem ao 

conhecimento científico, as dificuldades e obstáculos 

epistemológicos, as orientações metodológicas utilizadas na 

construção do conhecimento, além das relações que se 

estabelecem entre a ciência e o contexto social e tecnológico 

são aspectos essenciais no que tange ao conhecer a matéria 

a ser ensinada (Carvalho & Gil-Pérez, 2011). Sendo assim, 

discutir não apenas a Ciência, mas sobre a Ciência e seu 

processo de construção é muito significativo para 

desenvolver, tanto em estudantes quanto em professores, 

uma compreensão mais adequada da própria ciência. 

 

Este estudo tem por objetivo investigar as concepções 

acerca da ciência e sua natureza apresentadas por futuros 

professores de Química e compreender como um Programa 

de Formação inicial, orientado para a História e Filosofia da 

Ciência, pode influenciar nessas concepções. 

 

2. A NATUREZA DA CIÊNCIA 

 

Conforme Lederman, Lederman e Antink (2013, p. 140, 

tradução nossa), “a expressão ‘natureza da ciência’ refere-

se tipicamente à epistemologia da ciência, a ciência como 

forma de conhecimento ou os valores e crenças inerentes ao 

desenvolvimento do conhecimento científico”. Os autores 

salientam que as concepções acerca da Natureza da Ciência 

(NdC) vêm passando por mudanças nos últimos 100 anos, 

provenientes das próprias transformações que ocorreram 

durante o desenvolvimento científico. Nessa perspectiva, 

Lederman, Bartos e Lederman (2014) argumentam que a 

expressão mais coerente seria “natureza do conhecimento 

científico”, entretanto, o termo foi abreviado para “natureza 

da ciência”. 

 

De acordo com Matthews (2015), William Whewell (1794 

– 1866) é um dos precursores dos debates contemporâneos 

acerca da NdC. Whewell foi um cientista inglês, filósofo, 

historiador, teólogo e moralista que acreditava que a história 

da ciência seria fundamental para compreender a cultura 

científica. Em “Sobre a influência da História da Ciência 

sobre a educação intelectual”, no original On the Influence 

of the History of Science Upon Intellectual Education, o 

autor destaca a importância de discussões que hoje 

denominamos “natureza da ciência” na educação e 

considera a história da ciência nesse processo. 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a NdC passou a ser 

considerada também no currículo de ciências. Em 1985, a 

Associação Americana para o Progresso da Ciência [AAAS] 

lançou o Projeto 2061, cujo objetivo era revisar todo o 

ensino de ciências na escola. Uma das considerações do 

projeto reside na importância de que os cursos de ciências 

fossem mais contextualizados, históricos, filosóficos ou 

reflexivos (Matthews, 1995). Segundo o autor, no relatório 

Ciências para todos os americanos (AAAS, 1989) há um 

capítulo que enfatiza a aprendizagem acerca da “natureza da 

ciência” 

 

[...] e inclui discussões acerca da objetividade e 

mutabilidade da ciência, as possibilidades de se 

distinguir entre ciência e pseudo-ciência, provas 

científicas e suas relações com a justificativa da 

teoria, método científico, explicação e predição, 

ética, política social e organização social da 

ciência. Pretende-se que esses temas sejam 

desenvolvidos e discutidos nos cursos de ciências e 

que os alunos possam, ao final destes últimos, 

conhecer alguma coisa sobre aqueles; não se 

pretende de modo algum que a inclusão desses 

tópicos nas disciplinas de ciências provoque a 

substituição de seu conteúdo por HFC [história e 

filosofia da ciência]. (Matthews, 1995, p. 168) 

 

Segundo Matthews (2012), essa preocupação com a 

inserção das questões da NdC também se deu no Reino 

Unido, Canadá, Turquia, Grécia, além dos Estados Unidos 

na década de 1980. Com isso, a pesquisa acerca da 

compreensão dos aspectos da NdC por parte de professores, 

estudantes e mesmo os cientistas, da melhor forma de inserir 

NdC no ensino, da relação da aprendizagem em e sobre 

ciência, entre outros, começam a se proliferar. 

 

A partir de uma revisão documental sobre a NdC 

desenvolvida por Lederman (2007), pode-se notar que a 

investigação acerca das concepções de NdC constitui-se 

uma das linhas de investigação bem consolidada na pesquisa 

em ensino de ciência. Segundo o autor, o entendimento por 

parte de estudantes e professores acerca da NdC se configura 

um dos objetivos da educação científica, conforme explícito 

nos documentos da Associação Nacional de Professores de 

Ciência [NSTA] (1982) e da Associação Americana para o 

Progresso da Ciência [AAAS] (1989). Todavia, o autor 

destaca que os resultados das pesquisas nessa linha indicam 

que tanto professores quanto estudantes, no geral, 

apresentam concepções inadequadas acerca da NdC. 

 

Nesse sentido, Teixeira, Freire Junior e El-Hani (2009), 

ressaltam que as concepções inadequadas de ciência 

frequentemente apresentadas pelos estudantes são: 

 

ausência de compreensão sobre a natureza do 

conhecimento científico; compromisso com uma 

visão epistemológica absolutista, de acordo com a 

qual uma forma de conhecimento pode ser 

entendida como definitiva e absolutamente 

verdadeira; uma visão empírico-indutivista da 

ciência, segundo a qual o conhecimento científico 

é obtido por generalização indutiva a partir de 

dados de observação destituídos de qualquer 

influência teórica e/ou subjetiva, o que asseguraria 

a natureza verdadeira das proposições científicas; 

crença na existência de um método único, que seria 
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capaz de assegurar a verdade absoluta das 

afirmações científicas sobre o mundo; ausência de 

reconhecimento do papel da criatividade e da 

imaginação na produção do conhecimento 

científico; falta de compreensão dos conceitos 

metateóricos ‘fato’, ‘evidência’, ‘observação’, 

‘experimentação’, ‘modelos’, ‘leis’ e ‘teorias’, bem 

como de suas inter-relações etc. (Teixeira, Freire 

Junior & El-Hani, 2009, p. 531). 

 

Nesse sentido, são discutidas uma série de concepções 

consideradas simplistas acerca do trabalho científico (Gil-

Pérez, Montoro, Alis, Cachapuz & Praia, 2001; Cachapuz, 

Gil-Pérez, Carvalho, Praia & Vilches, 2005). Segundo 

Cachapuz et. al. (2005), concepções epistemológicas 

inadequadas constituem-se como um dos principais 

obstáculos para a renovação da educação científica, 

podendo causar o desinteresse dos estudantes e até mesmo 

sua rejeição, constituindo-se como obstáculo à 

aprendizagem. Desse modo, os autores discutem que é 

essencial modificar a imagem da ciência que professores 

apresentam e reproduzem em suas aulas. No Quadro 1 são 

apresentadas sete visões consideradas deformadas acerca da 

ciência, conforme tais autores. 

 
Quadro 1: Visões descontextualizadas da ciência discutidas por 

Cachapuz et. al. (2005) 

Visão 

descontextualizada 

A ciência é compreendida como uma 

atividade socialmente neutra, 

desconsiderando seu impacto no meio 

natural e social, bem como as 

influências e interesses sociais na sua 

construção. 

Concepção 

individualista e 

elitista 

A ciência é tida como uma atividade 

de gênios que trabalham isoladamente, 

além de ser considerada, 

predominantemente, uma atividade 

masculina e realizada no ambiente do 

laboratório. 

Concepção 

empírico-indutivista 

e ateórica 

A ciência é vista como fruto de 

observações e experimentos 

“neutros”, isto é, sem influência de 

correntes teóricas ou concepções 

anteriores, e desconsiderando o papel 

das hipóteses na construção do 

conhecimento. 

Visão rígida, 

algorítmica e 

infalível 

A ciência é interpretada como fruto de 

um método científico, realizado em 

etapas rígidas, no qual a experiência e 

a observação são valorizadas e com 

isso obtém-se resultados precisos e 

objetivos. 

Visão aproblemática 

e ahistórica 

A ciência é entendida como fruto de 

acertos e sucessos, desconsiderando os 

problemas que originaram o 

conhecimento, além de limitações 

sobre o conhecimento científico atual. 

Visão 

exclusivamente 

analítica 

A ciência é compreendida como uma 

forma de analisar sistematicamente a 

realidade na sua forma total, 

desconsiderando que os campos do 

conhecimento são analisados 

conforme diferentes perspectivas. 

Visão acumulativa, 

de crescimento 

linear 

A ciência se desenvolve em um 

processo contínuo de investigações ao 

longo do tempo que sempre ampliam a 

forma de compreender a realidade. 

Autor: A autora 

 

Muito semelhante a estas concepções amplamente 

discutidas no ensino de ciências, Gil-Perez et. al. (2001) 

destacam algumas características de uma imagem 

deformada do trabalho científico. Além disso, os autores 

ainda salientam algumas características essenciais do 

trabalho científico, tais como: 1) a recusa a um método 

científico rígido, como um conjunto de etapas a serem 

seguidas que irão produzir um resultado exato; 2) a recusa 

do empirismo como uma forma de observação neutra e sem 

influência de concepções teóricas; 3) considera o papel da 

investigação, das hipóteses e dos modelos na construção do 

conhecimento científico; 4) busca pela coerência global e o 

rigor por meio da dúvida sistemática dos resultados obtidos 

e da revisão contínua dos mesmos; e por fim 5) considera o 

caráter social da ciência como uma atividade humana 

inserida em determinado contexto histórico, político, 

econômico e social.  

 

Lederman, Lederman e Antink (2013) argumentam que 

embora haja alguns desacordos acerca da definição sobre 

NdC entre filósofos, historiadores e educadores em ciências, 

existe um nível de generalizações: 

 

Entre as características do empreendimento 

científico que correspondem a esse nível de 

generalidade, está o fato de o conhecimento 

científico ser experimental (sujeito a mudanças), 

empírico (baseado e/ou derivado de observações do 

mundo natural), subjetivo (carregado de teoria), 

envolve necessariamente inferência humana, 

imaginação e criatividade (envolve a invenção de 

explicações), e é social e culturalmente 

incorporado. Dois aspectos importantes adicionais 

são a distinção entre observações e inferências, e as 

funções e relações entre teorias científicas e leis. 

(Lederman, Lederman & Antink, 2013, p. 140) 

 

Lederman (1992, 2007) discute que a NdC remete às 

questões epistemológicas da ciência e aos valores e crenças 

inerentes ao seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, 

Lederman, Bartos e Lederman (2014) reafirmam alguns 

aspectos da NdC para orientar o ensino sobre a ciência, 

conforme apresentado no Quadro 2, que constituem as 

visões ‘consensuais’ da NdC. Segundo o autor, as 

características da chamada visão “consensual” da NdC 

constituem aspectos em que os estudantes devem aprender e 

que embora existam outras listagens, com algumas 

variações, o objetivo “[...] não é enfatizar uma listagem 

versus outra, mas fornecer um quadro de referência que 

ajuda a delinear a NdC a partir da investigação científica (e 

processos da ciência) e o corpo resultante do conhecimento” 

(Lederman, 2007, p. 833, tradução nossa). 

 
Quadro 2: Aspectos da Natureza da Ciência discutidos por 

Lederman, Bartos e Lederman (2014) 

Diferenças entre 

observações e 

inferência 

Observações são “diretamente” 

percebidas pelos sentidos e quando há 

um número grande de observadores, é 
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relativamente fácil que todos cheguem 

a um consenso sobre o que se observa. 

Inferência não é “diretamente” 

acessível pelos sentidos e cada 

observador pode realizar um tipo de 

inferência.  

Diferenças entre 

teorias e leis 

Leis e teorias configuram-se diferentes 

tipos de conhecimentos que não podem 

se transformar um no outro. Leis são 

descrições das relações dos fenômenos 

e teorias são explicações inferidas a 

partir de fenômenos. 

Natureza empírica 

do conhecimento 

científico 

O conhecimento científico é, mesmo 

que parcialmente, baseado nas 

observações do mundo natural, mas 

também envolve a criatividade e a 

imaginação dos seres humanos. 

Subjetividade do 

conhecimento 

científico 

Inúmeros fatores, como crenças, 

conhecimentos prévios, expectativas, 

compromissos teóricos, etc., 

constituem uma mentalidade, coletiva 

ou individual, que afeta como os 

cientistas conduzem as investigações, 

inclusive fenômenos que podem 

observar ou não, bem como as 

interpretações dadas às observações. 

Ciência como 

empreendimento 

humano 

influenciado pela 

cultura 

Como empreendimento humano, a 

ciência influencia e também é 

influenciada pelo contexto na qual está 

inserida, tais como a sociedade, 

política, economia, filosofia, religião e 

as demais esferas intelectuais da cultura 

Mutabilidade do 

conhecimento 

científico 

Não pode atribuir um caráter absoluto 

ou “comprovado” ao conhecimento 

científico. As teorias e leis que 

constituem o conhecimento estão 

sujeitos a mudanças, tanto por meio de 

novas evidências quanto pela 

reinterpretação de antigas evidências à 

luz de uma perspectiva diferente. 

Autor: A autora 

 

Irzik e Nola (2011) e Matthews (2012) apresentaram críticas 

quanto ao programa de Lederman e seus colaboradores por 

se tratar de uma visão muito fechada acerca da NdC. Irzik e 

Nola (2011) discutem que os aspectos consensuais, embora 

muito adotados pelos educadores em ciências, tratam 

somente as características da ciência sobre as quais existe 

amplo consenso. Assim, compreender e ensinar NdC a partir 

das visões consensuais, segundo os autores, seria discutir 

somente os aspectos menos controversos da mesma. No 

entanto, consideram também que a compreensão do 

empreendimento científico a partir das visões consensuais é 

relevante e acessível aos estudantes da etapa final da 

educação básica e universitários. Os autores defendem o que 

se chama “semelhança familiar”, destacando as semelhanças 

e diferenças entre os inúmeros campos científicos, no que se 

refere à suas atividades, objetivos e valores, metodologias e 

produtos. 

 

Em contrapartida, Lederman e Lederman (2014) discutem 

que as listas criticadas não constituem aspectos que devam 

ser memorizados pelos alunos, mas sua utilidade reside no 

fato de atuarem como guia que ajuda a resumir 

entendimentos muito mais profundos acerca da ciência. 

Além disso, os autores destacam que enquanto se discute os 

problemas acerca das definições de NdC, as suas 

implicações na educação científica estão desaparecendo e o 

desafio mais evidente é formar professores capazes de 

incluir discussões acerca da NdC em sala de aula. 

 

Concordamos com os autores, especialmente, quando 

afirmam que as características discutidas no Quadro 2 são 

importantes para nortear o ensino de e sobre ciência, de 

modo que os chamados aspectos ‘consensuais’ da NdC se 

tornem norteadores das discussões realizadas em sala de 

aula acerca da ciência e seu processo de construção. Nesse 

sentido, Moura (2014, p. 37) destaca que “estudar a 

Natureza da Ciência significa compreender como o homem 

constrói o conhecimento científico em cada contexto e em 

cada época, tendo como base suas concepções filosóficas, 

ideológicas e metodológicas”.  

 

Segundo Lederman (2007), embora não exista uma 

concordância no que se configura, de fato, a NdC, os 

aspectos a esta pertinentes tem sido objeto de pesquisa 

internacional nos últimos 50 anos. A partir da revisão de 

Lederman (2007), apresentaremos os dois principais focos 

da pesquisa em NdC, o primeiro relacionado às concepções 

apresentadas por estudantes e professores e o segundo 

relacionado ao processo de ensino e aprendizagem de NdC. 

 

No que se refere à investigação de concepções acerca da 

NdC apresentadas pelos estudantes, o autor salienta que foi 

utilizado uma ampla variedade de instrumentos para 

compreender essas visões e que os alunos não possuem 

concepções adequadas da ciência.  Consequentemente, os 

pesquisadores voltaram sua atenção para o ensino e às 

concepções dos professores acerca da NdC. Os estudos 

indicaram que nem estudantes e nem professores 

apresentavam uma visão que se considerava adequada e a 

atenção voltou-se para avaliar se o impacto das visões dos 

professores causava mudanças nas concepções dos alunos 

(LEDERMAN, 2007). 

 

Conforme o autor, inicialmente, a pesquisa voltou-se então 

para a inserção de NdC nos currículos e matérias didáticos, 

acreditando-se que as concepções dos estudantes 

melhorariam a partir dessas ações. No entanto, os estudos 

indicavam que o professor é uma variável significativa nesse 

processo. Desse modo, as pesquisas que buscavam 

transformar as concepções dos professores se deram a partir 

de duas abordagens: na primeira acreditava-se que a 

compreensão de NdC fosse resultado da aprendizagem dos 

conhecimentos científicos que enfatiza o fazer científico 

(abordagem implícita); na segunda utilizou-se a história e 

filosofia da ciência para discutir as questões da NdC 

(abordagem explícita).  

 

A partir desses estudos iniciais conclui-se que os professores 

não apresentam concepções adequadas acerca da NdC e que 

as abordagens explícitas que incluíam discussões históricas 

acerca do conhecimento científico obtiveram bons 

resultados na melhoria das concepções apresentadas pelos 

professores. Partindo desses pressupostos, supôs-se que as 

concepções apresentadas pelos professores poderiam 

influenciar as concepções dos alunos, bem como a 

influência das concepções dos professores no seu 
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comportamento e o ambiente de sala de aula (LEDERMAN, 

2007). 

 

Nesse ponto, o autor destaca que embora compreenda-se que 

é fundamental que o professor apresente conhecimento 

adequado acerca da NdC para ensinar esses aspectos, a 

transposição do saber para a prática docente envolve um 

conjunto de fatores que são complexos, dentre os quais 

podem destacar-se as restrições curriculares, as políticas 

administrativas e o contexto de ensino. 

 

Diante desse contexto, neste estudo desenvolveu-se no 

âmbito da formação inicial de professores de química, um 

Programa de Formação voltado à História e Filosofia da 

Ciência com objetivo de promover a compreensão da NdC 

e sua influência na prática pedagógica. No contexto maior 

de investigação, nosso problema de pesquisa é descrito pela 

questão: De que maneira um Programa de Formação Inicial 

voltado à Natureza da Ciência e História e Filosofia da 

Ciência influencia as concepções de ciência e a prática 

pedagógica de licenciandos em química? Nesse artigo, 

centramos nosso olhar nas concepções de NdC apresentadas 

pelos participantes da pesquisa. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, pauta-se nos 

pressupostos de Minayo e Gomes (2012) e Yin (2016), que 

a consideram uma atividade que tenciona compreender a 

realidade partilhada, de modo a conferir significado aos 

aspectos subjetivos do contexto de vida dos indivíduos 

pesquisados, os quais não podem ser quantificados. 

 

A pesquisa tem como contexto uma Universidade Pública 

do Estado do Paraná - Brasil, em um curso de Licenciatura 

em Química, no âmbito do componente curricular de 

Estágio Supervisionado II. Constituem-se como sujeitos, 

nesta investigação, seis licenciandos matriculados no quarto 

ano do curso, sendo três deles do sexo masculino e três do 

sexo feminino. Com a intensão de preservar as identidades 

dos licenciandos fez-se o seguinte processo de codificação: 

a cada licenciando é atribuída a letra “A” acrescida de um 

numeral, sendo os códigos, respectivamente estruturados da 

seguinte forma: A1, A2,...A9. O universo de estudantes 

matriculados no Estágio Supervisionado II é de nove 

sujeitos, que constituem os participantes da pesquisa 

realizada durante um período e contexto de investigação 

mais ampla. Nesse recorte, nosso olhar se dá para as 

concepções de NdC apresentadas pelos licenciandos em 

diferentes momentos de investigação. Dessa forma, os 

sujeitos A1, A7 e A9 participaram parcialmente das 

atividades e não foi possível analisar de forma significativa 

suas concepções, desse modo, o número de sujeitos desse 

recorte de investigação é de seis licenciandos.  

 

A pesquisa, realizada no contexto do doutorado com base 

nos pressupostos da pesquisa-ação, configura-se em um 

Programa de Formação Inicial de Professores de Química 

com carga horária equivalente à do componente curricular 

Estágio Supervisionado II, 136 horas/aula, distribuídas no 

decorrer de um ano letivo. O desenvolvimento do referido 

programa se dá em dois ambientes distintos: a Universidade 

onde se realizam os estudos teórico-metodológicos, o 

planejamento e sua validação, sob carga horária de 96 

horas/aula; e a Escola da Educação Básica campo de estágio 

onde o planejamento é desenvolvido, no total de 40 

horas/aula. 

 

O contexto de realização do Estágio se mostra favorável ao 

desenvolvimento deste estudo, visto que, inseridos no 

contexto de regência no Estágio, os licenciandos encontram-

se mais bem capacitados para se envolverem nas ações de 

planejamento, tomando decisões e participando de todo 

processo que envolve a condução de uma aula de Química. 

Neste momento, solicita-se dos licenciandos (futuros 

professores), o exercício da autonomia, na perspectiva de 

colocar em prática propostas que visam promover mudanças 

no processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Além disso, vale destacar que a presente pesquisa representa 

uma continuidade do estudo desenvolvido no contexto do 

mestrado, que foi realizada no ano de ingresso desses 

sujeitos no curso de Licenciatura em Química, sendo que 

sete dos nove participantes dessa etapa, participaram da 

pesquisa em nível de mestrado. Nesta primeira investigação 

buscou-se compreender as concepções e obstáculos 

epistemológicos acerca do conceito de átomo, pautados na 

epistemologia de Gaston Bachelard. A partir dos resultados, 

buscou-se alternativas para contribuir para o ensino do 

conceito de átomo, considerando a perspectiva histórica e 

filosófica da ciência.  

 

Dessa forma, o Programa de Formação desenvolvido 

compreende quatro etapas. Na primeira delas, realiza-se as 

discussões teóricas pertinentes aos aspectos da NdC e a 

História e Filosofia da Ciência, no que tange ao conceito de 

átomo; bem como as ações voltadas ao ato de planejar. Na 

etapa subsequente, dá-se o planejamento de uma Sequência 

Didática de 10 horas-aula, pautada nos aspectos discutidos 

anteriormente, objetivando sua implementação com alunos 

do primeiro ano do Ensino Médio. A terceira etapa 

compreende as atividades desenvolvidas na Escola campo 

de estágio, que incluem: observação, participação e regência 

de aulas. Sendo assim, a Sequência Didática foi 

implementada no período da regência. Por fim, na quarta e 

última etapa, são realizadas as reflexões acerca de todo o 

processo vivenciado no programa formativo, a partir de 

diversos instrumentos, dentre os quais o portfólio, que 

retrata todo o processo vivenciado pelos licenciandos. 

 

Dentre as ações significativas realizadas no Programa de 

Formação está o planejamento e a implementação no 

contexto da Educação Básica, de uma Sequência Didática 

com 10 horas-aula acerca do conceito de modelo atômico 

em uma perspectiva histórico-filosófica. Acreditamos que 

essas etapas são fundamentais para que os licenciandos 

possam refletir sobre a ciência e seu desenvolvimento, 

impactando em suas concepções acerca da NdC. Após a 

discussão do contexto histórico da proposição dos principais 

modelos discutidos na Educação Básica, opta-se 

coletivamente e com a participação dos professores da 

Educação Básica, discutir sobre a proposição do modelo 

atômico de Rutherford. Assim, são elaboradas as atividades 

de acordo com o objetivo de discutir NdC por meio de uma 
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abordagem histórica. Entre os aspectos de NdC que foram 

enfatizados no planejamento, estão o papel dos modelos nas 

ciências, o processo de proposição de um modelo teórico a 

partir de evidências experimentais, a imutabilidade do 

conhecimento científico, bem como a criatividade e o 

trabalho coletivo na ciência. No Quadro 3 são apresentadas 

resumidamente as atividades e objetivo de cada aula da 

Sequência Didática (SD). 

 
Quadro 3: Apresentação da estrutura básica da SD elaborada pelos 

licenciandos e implementada na Educação Básica 

A
u

la
 

 

Atividade 

 

Objetivo 

1 Aplicação do pré-

teste 

Investigar as concepções prévias 

acerca dos modelos atômicos e da 

ciência 

2 Os modelos na 

ciência: O que tem 

nessa caixa? 

Problematizar o conceito de 

modelo e seu processo de 

construção na ciência 

3 Viagem pelo tempo: 

o átomo por mais de 

20 séculos 

Debater sobre o desenvolvimento 

histórico da constituição da 

matéria, desde os gregos até 

Thomson 

4 Eu, cientista? 

Investigando 

evidências 

experimentais 

Problematizar o papel do 

experimento na construção do 

conhecimento científico por meio 

de um software 

5 O que as evidências 

me dizem? 

Propondo um 

modelo científico 

Discutir os aspectos históricos 

envolvidos na descoberta da 

radioatividade e propor uma 

solução para o problema 

apresentado em um Estudo de 

Caso 

6 Defendendo nosso 

modelo com unhas e 

dentes 

Problematizar o processo de 

construção de um modelo 

7 E os modelos da 

ciência? Como são? 

Retomar os aspectos voltados à 

estrutura atômica e NdC e discutir 

o conceito de radioatividade 

8a Aplicação do Pós-

teste  

Avaliar a compreensão dos 

estudantes a partir da SD 

8b Entrega do trabalho: 

Eu, artista? O 

desenvolvimento do 

modelo atômico de 

Rutherford 

Avaliar a compreensão da história 

do modelo atômico de Rutherford 

9 Aula de revisão Realizar um feedback das 

atividades 

10 Eu, jornalista? O 

desenvolvimento 

modelo atômico de 

Rutherford 

Avaliar o conhecimento 

construído a partir das atividades 

desenvolvidas na SD por meio de 

um jornal 

Autor: A autora 

 

Durante o processo de desenvolvimento do Programa 

Formativo, vários instrumentos para constituição dos dados 

são utilizados, tais como questionários, planejamentos, 

diário do pesquisador, diário de aula dos sujeitos que 

participaram da investigação, gravação das aulas realizadas 

na Escola, além do portfólio como instrumento avaliativo do 

processo. Neste estudo, a análise centra-se nas respostas 

fornecidas pelos licenciados aos questionários: Views of 

Nature of Science Questionnaire – VNOS-C (Questionário 

de Visões sobre a Natureza da Ciência) de Lederman e 

colaboradores (2002) e Views on Science and Education 

Questionnaire - VOSE (Questionário sobre Visões de 

Ciência e Educação) de Chen (2006), que investigam 

concepções de NdC. Com esse recorte, objetivou-se 

identificar as visões de NdC apresentadas antes e depois da 

vivência do Programa Formativo. 

 

Um resgate histórico dos estudos em NdC realizado por 

Moura (2014) indica que os questionários VNOS-C de 

Lederman e colaboradores (2002) e VOSE de Chen (2006) 

estão entre os instrumentos utilizados no âmbito 

internacional, bem como na pesquisa acadêmica brasileira, 

para investigar concepções de NdC. O questionário VNOS-

C é composto de 10 questões abertas que investigam sobre 

a ciência, os experimentos, a influência da sociedade no 

trabalho científico, entre outras questões acerca da NdC. Já 

o VOSE, é composto por 15 questões ou afirmações, nas 

quais os respondentes devem indicar o grau de concordância 

com as mesmas. Além de discutir sobre aspectos da NdC, 

esse instrumento questiona sobre a sua relação com o 

ensino. 

 

Lederman (2007) destaca que o questionário VNOS tem 

cinco versões, A, B, C, D, E. A versão original, de 1990, 

VNOS-A foi adaptada para diferentes propósitos. As 

versões B e C foram ampliações e demandam maior tempo 

para aplicação (cerca de 90 minutos), o que pode inviabilizar 

sua aplicação no tempo regular de uma aula. Sendo assim, a 

forma D foi reduzida para contemplar o tempo de uma aula 

e a forma E foi desenvolvida para alunos das séries iniciais 

da escolaridade, inclusive pode ser utilizado com alunos que 

ainda não sabem escrever na forma de entrevista. 

 

Considerando que o questionário VNOS-C é o mais 

abrangente em termos dos aspectos que investiga e um dos 

mais utilizados nos estudos nacionais e internacionais, 

optou-se pelo uso desse instrumento. Além disso, o fato de 

possuir questões abertas possibilita que os estudantes 

expressem mais livremente suas opiniões acerca dos 

aspectos discutidos. 

 

Como forma de complementação e comparação às respostas 

obtidas no VNOS-C, optou-se por utilizar também o 

questionário VOSE, que faz uso da escala likert, na qual são 

apresentadas questões ou afirmativas e os estudantes 

indicam o grau de concordância com as mesmas. Segundo 

Chen (2006), o formato e o conteúdo do questionário VOSE 

representam uma melhoria em relação ao questionário 

VNOS. Além disso, necessita de menor tempo de aplicação. 

Acreditamos que o fato dos questionários VNOS-C e VOSE 

investigar aspectos semelhantes é importante, dessa forma 

um instrumento complementa o outro de modo a obter 

melhores compreensão acerca da NdC. 

 

Além disso, Durbano e Prestes (2013) compararam os dois 

instrumentos, VNOS-C e VOSE. Em termos de tempo de 

aplicação, tanto o questionário VNOS-C quanto o VOSE 

necessitam entre 20 e 50 minutos. Desse modo, são 

selecionados estes dois instrumentos para coleta de dados na 

pesquisa, de modo que seja possível comparar aspectos 

semelhantes em dois instrumentos diferentes, possibilitando 
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melhor compreensão das concepções de NdC dos 

licenciandos. 

 

Para análise dos dados, são estabelecidas categorias à priori, 

partindo das concepções de NdC discutidas por Cachapuz 

et. al. (2005), conforme apresentado no Quadro 4. 

Seleciona-se tais visões a partir das principais limitações 

encontradas hoje na literatura, quando à compreensão da 

ciência. Na construção das categorias, identificamos em 

cada uma dessas visões, qual aspecto acerca da construção 

da ciência é importante considerar, como por exemplo, o 

contexto, o cientista, o experimento, e assim por diante. 

 
Quadro 4: Elaboração das categorias a partir das visões discutidas 

por Cachapuz et. al. (2005) 

Visões discutidas pelos 

autores 

Categoria 

Visão descontextualizada Papel do contexto na construção 

da ciência 

Concepção individualista e 

elitista 

Papel do cientista na construção 

da ciência 

Visão empírico-indutivista e 

ateórica 

Papel do experimento na 

construção da ciência 

Visão rígida, algorítmica e 

infalível 

Papel do método científico na 

construção da ciência 

Concepção aproblemática e 

ahistórica 

Papel dos problemas de 

investigação na construção da 

ciência 

Visão exclusivamente 

analítica 

Papel das hipóteses e modelos 

na construção da ciência 

Concepção acumulativa, de 

crescimento linear 

Papel das continuidades e 

descontinuidades na construção 

da ciência 

Autor: A autora 

 

Para a análise, o questionário VNOS-C é transcrito e as 

respostas, posteriormente, classificadas conforme as 

categorias destacadas no Quadro 3. Já para estudo do 

questionário VOSE é realizado o cálculo de ranking médio 

de respostas, conforme Oliveira (2005), indicando o grau de 

concordância dos licenciandos com diferentes aspectos da 

NdC. Um valor de ranking médio (RM) abaixo de 3 significa 

que há discordância com a afirmação, acima de 3 significa 

que há concordância e igual a três que é indiferente. Sendo 

assim, busca-se identificar as visões de ciência apresentadas 

em ambos os instrumentos. 

 

A partir da análise dos instrumentos e das visões de ciência 

já discutidas na literatura, apresentaremos cada categoria e 

como os licenciandos compreendem os diferentes aspectos 

na NdC investigados. As respostas para as questões abertas 

são codificadas conforme o sujeito, caracterizado pela letra 

A seguido de um código numérico, bem como do 

questionário (VNOS-C) e a questão, caracterizado pela letra 

Q seguido de um código numérico referente à pergunta. Para 

identificar se a resposta é do questionário aplicado no pré-

teste utilizaremos a letra i e o questionário pós-teste como f. 

Por exemplo, o código A1 – VNOS-C, Q1i, refere à reposta 

do licenciando A1 à primeira questão do questionário 

VNOS-C aplicado no pré-teste. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das categorias apresentadas no Quadro 3, 

apresentaremos os resultados e discussões pertinentes a cada 

uma delas. No caso de discussões semelhantes, como a 

discussão acerca do experimento e o método científico; e a 

dos modelos, problemas de investigação e hipóteses, as 

categorias foram discutidas em conjunto, visto que são 

aspectos que possuem estreita relação. 

 

4.1.  Papel do contexto na construção da 

ciência  
  

Segundo Cachapuz et. al. (2005), em uma visão 

descontextualizada da ciência, esta é considerada uma 

atividade socialmente neutra, desconsiderando todas as 

dimensões da atividade científica e seu impacto no meio 

natural e social, bem como os interesses e influências sociais 

em seu desenvolvimento. Nesse sentido, Lederman (2007) 

destaca a importância de compreender que os cientistas são 

seres humanos produtos de uma cultura e a ciência, como 

empreendimento humano, está inserida no contexto de uma 

cultura maior. Conforme o autor, “a ciência afeta e é afetada 

pelos vários elementos e esferas intelectuais da cultura em 

que está inserida. Esses elementos incluem, mas não se 

limitam ao contexto social, estruturas de poder, política, 

fatores socioeconômicos, filosofia e religião” (Lederman, 

2007, p. 834, tradução nossa). 

 

Com relação à ciência ser uma atividade humana inserida 

em um contexto, é possível observar alguns aspectos nas 

concepções dos licenciandos, conforme expostos no Quadro 

5, destacados das questões 1 e 10 do questionário VNOS-C. 

 

Quadro 5: Respostas que indicam que a ciência está inserida 

em um contexto 
 A2 – VNOS-C, Q1i: Ciência é uma tentativa humana de 

explicar fenômenos da natureza e da sociedade. E também, 

buscando melhorias para viver (desenvolvimento de 

medicamentos, conforto, etc.).  

A3 - VNOS-C, Q10i: Acredito que os valores sociais e 

culturais influenciam sim a ciência. A ciência corriqueiramente 

estuda e investiga formas de criar e solucionar fenômenos que 

afetam a sociedade.  

A5 - VNOS-C, Q1i: Acredito que Ciência seja um reflexo das 

indagações do Homem a respeito da natureza. Ciência é uma 

dialogia da ação humana (digo isso para deixar claro que 

ciência não é algo de deuses ou gênios), que assume um caráter 

verossímil em sua essência, ou seja, ciência é oscilante, buscar 

explicar uma “verdade” a respeito dos fenômenos, ações e 

estrutura social de tudo que esta a nossa volta, em decorrência 

da visão e necessidade da sociedade como um todo. Acredito 

fielmente que a ciência surge e se concretiza a partir das 

perguntas do homem em relação ao mundo.  

A8 - VNOS-C, Q10i: Acredito que sim, depende muito do lugar 

em que se vive, os valores culturais e sociais não são iguais no 

mundo todo, nem em pessoas que vivem em um mesmo lugar. 

Isso influencia como essa pessoa será e no que ela pensa, 

acarretando em seu modo de pensar e fazer ciência.  

A4 - VNOS-C, Q10f: Acredito que a ciência é baseada nos 

valores sociais e culturais por ser fruto de observações e 

interpretações. O sujeito que exerce essas ações, é embasado 

por fatores socialmente construídos.  
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A6 - VNOS-C, Q1f: É da natureza humana buscar respostas 

sobre aquilo que o intriga e o rodeia; dessa forma, a ciência é 

a tentativa do homem de desvendar os mistérios do universo e 

que ele contém.  

A6 - VNOS-C, Q10f: Penso que a ciência deveria ser universal 

entretanto, como criação humana, contém a influência do meio 

social na qual o indivíduo está inserido e é controlada pelo 

sistema econômico (e político) do país.  

Autor: A autora 

 

Todos os sujeitos investigados já apresentavam 

inicialmente, alguma noção referente ao caráter humano do 

empreendimento científico, isso fica evidente nos trechos 

destacados de A2, A3, A5 e A8. Já nas respostas de A4 e A6 

nota-se que houve melhor compreensão ao final acerca 

desse aspecto, conforme observados nos trechos destacados 

no Quadro 5. 

 

Não obstante, observa-se uma perspectiva salvacionista 

atribuída a ciência, mesmo após vivenciar o Programa de 

Formação. Conforme Auler e Delizoivoc (2006), a 

compreensão de ciência na perspectiva tradicional de 

crescimento linear é pautada, além de outros aspectos, na 

noção de que a ciência e a tecnologia são capazes de resolver 

todos os problemas existentes e os que vierem a surgir, 

noção que os autores denominam perspectiva salvacionista 

da ciência. Essa noção pode ser observada nos seguintes 

trechos: “As necessidades da sociedade podem contribuir 

significativamente para o avanço da ciência e tecnologia, 

como por exemplo a descoberta de novos medicamentos.” 

(A3 - VNOS-C, Q10f) e “Não muito distante, podemos ver 

aqui no Brasil os estudos sobre a Zica Vírus. As perguntas 

surgiram de problemas enfrentados por uma sociedade, e a 

ciência procurou respostas e explicações para essa 

problemática. O Impacto foi de caráter social.” (A5 - 

VNOS-C, Q10f).  

 

Porém, ainda é possível perceber que os estudantes A6 e A8 

apresentam uma visão mais crítica acerca dessa influência, 

tais como destacados nos seguintes trechos: “É controlado 

pelo sistema econômico no que se refere aos recursos 

financeiros disponibilizados à pesquisa; ou quando uma 

fármaco é capaz de curar o câncer, por exemplo, e sua 

venda é proibida porque a indústria lucra mais 

comercializando longos tratamentos.” (A6 - VNOS-C, 

Q10f) e “[...] como vimos nas aulas, a ciência não avançou 

muito na Idade Média, onde predominava o poder da 

igreja.” (A8 - VNOS-C, Q10f). 

 

Nesse sentido, Auler e Delizoicov (2006, p. 343) destacam 

que “o desenvolvimento científico-tecnológico não pode ser 

considerado um processo neutro que deixa intactas as 

estruturas sociais sobre as quais atua”, assim ao relatar 

outras esferas sociais como a política, economia e religião, 

A6 e A8 compreendem as complexas relações da atividade 

científica. Os autores discutem o exemplo da fome, 

salientando que a ciência e a tecnologia podem interferir na 

produção, mas não na distribuição dos alimentos. 

 

A compreensão da influência do contexto na construção da 

ciência também foi evidente nas respostas ao questionário 

VOSE, para seguinte questão: Investigações científicas são 

influenciadas por valores socioculturais (por exemplo, as 

tendências atuais, os valores)? 

 

Quadro 6: Ranking médio das respostas dadas à segunda 

questão do questionário VOSE  

 

AFIRMATIVAS 

 

FASE 

 

RM 

A: Sim, os valores socioculturais 

influenciam a direção e os temas das 

investigações científicas. 

Inicial 4,17 

Final 4,50 

B: Sim, porque os cientistas que 

participam na investigação científica são 

influenciados por valores socioculturais. 

Inicial  4,00 

Final 4,33 

C: Não, cientistas com um bom 

treinamento ficarão livres quando da 

realização da pesquisa. 

Inicial 1,33 

Final 1,83 

D: Não, porque a ciência exige 

objetividade, que é contrária à 

subjetividade dos valores socioculturais. 

Inicial 2,17 

Final 1,67 

Autor: A autora 

  

Os estudantes concordam com as afirmações A e B e ao final 

passam a concordar mais fortemente, além disso, discordam 

das afirmações C e D, e ao final discordam menos com a 

afirmativa C e mais com a afirmativa D. Portanto, acreditam 

que a ciência é influenciada pelos valores socioculturais e 

pelos cientistas que irão realizar a investigação, bem como 

compreendem o caráter subjetivo mesmo da ciência dita 

como exata. Na pesquisa de Durbano (2012), observa-se 

resultados semelhantes com relação as afirmativas A, B e D, 

entretanto, na afirmativa C, enquanto houve diminuição de 

RM na pesquisa mencionada, nossos resultados indicaram 

aumento no valor de RM, sinalizando que os alunos, mesmo 

ainda discordando da afirmação, passam a considerar mais 

que um bom treinamento pode diluir a influência do 

contexto. 

 

Dessa forma, pode-se depreender que embora não seja 

totalmente compreendido por todos os estudantes, é possível 

notar que os licenciandos compreendem, com algumas 

limitações, o papel do contexto na construção da ciência, a 

influência da natureza política, econômica e social e o 

impacto na ciência na vida das pessoas, e que, como 

atividade humana, também é influenciada pelos interesses e 

pelas relações de poder. Dentre as limitações destacam-se 

uma noção um tanto quanto ingênua acerca da 

potencialidade na ciência em resolver problemas 

(perspectiva salvacionista) e possibilidade de diminuir 

influências do contexto na construção da ciência a partir de 

um treinamento adequado. 

 

4.2.  Papel do cientista na construção da ciência 

 

Conforme discutido por Cachapuz et. al. (2005), uma 

concepção descontextualizada leva a uma noção elitista e 

individualista da ciência, que desqualifica o trabalho 

coletivo da ciência e reservado a uma minoria. Nas palavras 

dos autores, “a imagem individualista e elitista do cientista 

traduz-se em iconografias que representam o homem da bata 

branca no seu inacessível laboratório, repleto de estranhos 
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instrumentos (Cachapuz et. al., 2005, p. 44, grifo dos 

autores). Desse modo, faz-se necessário compreender o 

papel do cientista na construção da ciência. Lederman 

(2007) destaca que correntes teóricas, crenças, experiências, 

formação e expectativas do cientista influenciam no seu 

trabalho, formando uma mentalidade, individual ou coletiva, 

que caracteriza a subjetividade do conhecimento científico. 

Fourez (1995) destaca o aspecto não-individualista e não-

elitista da ciência: 

 

A comunidade científica se estrutura parcialmente, 

como vimos, por interesses determinados pelas 

organizações sociais às quais ela se alia, e pelas 

estruturas econômicas necessárias a seu 

funcionamento. Ela não é o grupo “neutro e 

desinteressado” que por vezes ela imagina ser. A 

maneira de pensar da maior parte dos cientistas será 

influenciada pelo seu lugar social de origem 

(Fourez, 1995, p. 99).  
 

Com relação à imagem do fazer científico numa perspectiva 

não-individualista e não-elitista, há apenas alguns indícios 

nas respostas obtidas no questionário, conforme apresentado 

no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Respostas que evidenciam o caráter não-

individualista e não-elitista da ciência 
A5 – VNOS-C, Q1i: Ciência é uma dialogia da ação humana 

(digo isso para deixar claro que ciência não é algo de deuses 

ou gênios), que assume um caráter verossímil em sua essência.  

A5 – VNOS-C, Q1f: Como instrumento de explicação, acredito 

que a ciência passa a ser considerada como tal, a partir de um 

método crítico determinado por um grupo de pessoas (homens) 

e que passa a ser aceita.  

A5 – VNOS-C, Q3f: Se analisarmos cálculos Quânticos, as 

explicações são muitas vezes oriundas de generalização e 

imaginação de um grupo, mas que de certa forma consegue 

explicar.  

A5 – VNOS-C, Q8f: Por que a Ciência é feita por homens, e 

as conclusões de um dado evento podem ser diferentes. A teoria 

que fundamenta um grupo, pode não fundamentar o outro. Isso 

é normal na ciência em construção.  

Autor: A autora 

  

A partir das respostas observadas no quadro, observa-se que 

A5 apresenta uma noção de não-individualista e não-elitista 

da ciência. Este sujeito explicita claramente esse aspecto em 

vários momentos, no entanto, enquanto inicialmente destaca 

apenas o caráter não-elitista, ao final enfatiza também o 

caráter não-individualista. Já os outros estudantes não 

explicitam claramente que compreendem o caráter não-

individualista e não-elitista da ciência, no entanto, também 

não foi identificada nenhuma afirmação que caracteriza a 

ciência como elitista ou individualista.  

 

Conforme já indicado no Quadro 5, em vários momentos 

caracterizam apenas como uma atividade humana, sem 

descrever precisamente o não-individualismo e não-elitismo 

do fazer científico, como também pode-se destacar na 

seguinte afirmação: “Como o cientista é um ser humano 

seus valores e crenças são levados em conta no 

desenvolvimento da ciência” (A2 - VNOS-C, Q10f). Tais 

concepções estão de acordo com Fourez (1995) ao discutir 

que a comunidade científica faz parte do método científico, 

nas palavras do autor: “o método de produção da ciência 

passa, portanto, pelos processos sociais que permitem a 

constituição de equipes estáveis e eficazes; [...] a ciência 

aparece como um processo humano, feito por humanos, para 

humanos e com humanos” (Fourez, 1995, p. 95). 

 

Acerca desse aspecto, também se pode discutir sobre o papel 

da criatividade e imaginação dos cientistas na construção da 

ciência, conforme a seguinte pergunta do questionário 

VOSE: Quando os cientistas estão conduzindo a 

investigação científica, eles vão usar a imaginação? Os 

valores de RM estão apresentados no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Ranking médio das respostas dadas à terceira 

questão do questionário VOSE 
 

AFIRMATIVAS 

 

FASE 

 

RM 

A: Sim, a imaginação é a principal fonte de 

inovação. 

Inicial 3,83 

Final 4,00 

B: Sim, os cientistas usam a sua imaginação 

mais ou menos na investigação científica. 

Inicial  3,33 

Final 3,33 

C: Não, a imaginação não é coerente com os 

princípios lógicos da ciência. 

Inicial 2,00 

Final 1,67 

D: Não, a imaginação pode se tornar um meio 

para um cientista provar seu ponto de vista a 

todo custo. 

Inicial 2,17 

Final 1,83 

E: Não, a imaginação não tem confiabilidade. Inicial 2,50 

Final 1,67 

Autor: A autora 

  

É possível notar que com relação a afirmativa A, os 

licenciandos já concordavam e passaram a concordar mais, 

a afirmativa B manteve-se da mesma maneira, com um leve 

grau de concordância e nas afirmativas C, D, E discordaram 

e passaram a discordar mais fortemente ao final, indicando 

que reconhecem o papel da imaginação na construção da 

ciência. Além disso, o fato no valor de RM aumentar em A 

e diminuir consideravelmente em C, D, E, denota a 

importância das discussões realizadas no Programa 

Formativo acerca desse aspecto.  

 

Uma das atividades planejada pelos licenciandos para ser 

desenvolvida na Sequência Didática pode ter contribuído 

significativamente para tais resultados, visto que foi 

solicitado aos estudantes da Educação Básica que 

propusessem um modelo atômico a partir de algumas 

evidências experimentais, conforme já apresentado na 

estrutura da SD no Quadro 3. Nessa atividade, os 

licenciandos apenas discutiam as conclusões do cientista 

após os grupos proporem e apresentarem um modelo 

atômico a partir das evidências experimentais coletadas a 

partir de um software educacional. Desse modo, era 

necessário a utilização da criatividade e imaginação por 

parte dos alunos para a proposição do modelo. A partir dessa 

atividade, fica evidente a importância da imaginação e 

criatividade do cientista no processo de construção do 

conhecimento científico. 
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No questionário VNOS-C, todos os licenciandos 

reconheceram o papel da criatividade e imaginação dos 

cientistas na construção do conhecimento científico, 

conforme os trechos apresentados a seguir: 

 

Quadro 9: Respostas que evidenciam o uso da criatividade e 

imaginação do cientista na construção da ciência 
A2 – VNOS-C, Q9f: Eles usam sua criatividade a todo 

desenvolvimento da pesquisa pois a cada nova evidencia 

coletada, necessita-se uma suposição para explicar o motivo 

pelo qual aquilo ocorreu. Durante o projeto e planejamento, os 

cientistas precisam da criatividade para pensar em como fará 

para obter os dados que ele necessita para responder à 

pergunta, ele deve se perguntar o motivo pelo qual não foi 

possível responder.  

A5 – VNOS-C, Q9f: Acredito que os cientistas empregam sua 

imaginação para explicar eventos, porque muitas vezes não é 

possível ver a estrutura mínima, então é necessário a 

imaginação. A exemplo tem-se os modelos atômicos que são 

representações de algo não palpável, onde os cientistas 

empregam a sua imaginação para propor uma estrutura, 

apenas com evidências macroscópicas emitidas de respostas 

experimentais. Os cientistas podem usar a criatividade e 

imaginação em qualquer etapa da pesquisa, no entanto, 

acredito que é na coleta de dados e na análise dos dados que 

isso tenha mais evidência.  

A6 – VNOS-C, Q9f: Em laboratórios de pesquisa, em certas 

ocasiões, é imprescindível o uso da criatividade e imaginação, 

em especial na coleta de dados, em situações de falta de 

recursos, ou no projeto e planejamento quando se deseja 

estudar algo novo. Após a coleta de dados, quando o 

pesquisador se depara com algo inesperado, é necessário 

imaginar o que pode ter acontecido e prosseguir as 

investigações.  

Autor: A autora 

  

Vale salientar também, que nas respostas iniciais os 

estudantes atribuíam a utilização da criatividade e 

imaginação apenas em algumas etapas da pesquisa, tais 

como o planejamento, a coleta de dados e/ou a interpretação 

dos resultados, e ao final, reconheceram essa importância 

em todo o processo de desenvolvimento da ciência, 

acrescentando argumentos pautados nas limitações dos 

modelos e teorias científicas, conforme observadas na 

resposta de A5. Acerca desse aspecto Durbano (2012) 

também destaca os estudantes passaram a considerar a 

criatividade durante todos os estágios da pesquisa. Os 

resultados obtidos estão de acordo com as proposições de 

Lederman, Lederman e Antink (2013, p. 141, tradução 

nossa) ao afirmar que “a ciência envolve a invenção de 

explicações e isso requer muita criatividade por parte dos 

cientistas”. 

 

A partir do exposto, nota-se que os estudantes já 

compreendiam o caráter subjetivo da ciência, por se tratar 

de um empreendimento humano, desde o início da 

investigação. A noção elitista e individualista não foi 

identificada em nenhuma resposta, no entanto, apenas um 

licenciando explicita claramente que a ciência é não-elitista 

e não-individualista. Após vivenciar o Programa de 

Formação, fica mais evidente nas respostas dos licenciandos 

a importância da criatividade e da imaginação na construção 

do conhecimento científico, visto que foi discutido sobre 

esse aspecto em uma das atividades que foram planejadas e 

desenvolvidas na Educação Básica. Embora essa 

compreensão já existisse no início, ao final, os licenciandos 

passam a destacar como a criatividade e a imaginação 

podem ser empregadas pelos cientistas no fazer científico. 

 

4.3.  Papel do experimento e do método 

científico na construção da ciência  
 

Uma concepção individualista e elitista da ciência, se traduz 

em uma imagem estereotipada do cientista como um gênio 

isolado em seu laboratório e, por consequência, faz da 

ciência uma atividade puramente experimental. Cachapuz 

et. al. (2005) discutem que o problema da concepção 

empírico-indutivista da ciência é considerar que as 

observações não são influenciadas por fatores internos e 

externos a própria ciência, como as ideias prévias dos 

cientistas e as teorias vigentes. Essa concepção leva a uma 

visão rígida, algorítmica e infalível da ciência pela crença 

depositada no método científico. Conforme os autores, o 

método científico é concebido como uma “sequência de 

etapas definidas, em que as ‘observações’ e as ‘experiências 

rigorosas’ desempenham um papel destacado contribuindo 

à ‘exatidão e objetividade’ dos resultados obtidos” 

(Cachapuz et. al., 2005, p. 48). 

 

Com relação à concepção de experimento, observa-se uma 

noção bastante simplista por parte dos licenciandos, como 

um elemento essencial para a construção da ciência. Essa 

noção, conforme discutido por Chalmers (1993) apresenta 

uma perspectiva empírico indutivista da ciência, ou seja, a 

ideia de que o conhecimento científico parte da observação. 

Conforme Lederman, Bartos e Lederman (2014), o 

conhecimento científico é parcialmente derivado das 

observações do mundo natural. Além disso, os autores 

destacam a subjetividade do conhecimento científico pode 

acarretar em diferentes observações acerca do mesmo 

fenômeno (Lederman, Bartos & Lederman, 2014). 

 

Nos argumentos apresentados inicialmente pelos 

licenciandos o experimento garante validação e 

comprovação. Ao final, embora ainda haja indícios de que o 

experimento traz uma validade, no sentido de comprovação, 

ao conhecimento científico, os licenciandos passaram a 

compreender que nem sempre o experimento é fundamental 

nesse processo, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 10: Respostas que evidenciam o papel do 

experimento na construção da ciência 
A2 – VNOS-C, Q3f: O experimento funciona como forma de 

comprovação da teoria. Muitos conhecimentos físicos, por 

exemplo, foram deduzidos manualmente e apenas séculos 

depois houve-se a observação do fenômeno. Ou seja o 

conhecimento científico foi gerado, mas não havia indícios 

observáveis do fenômeno.  

A3 – VNOS-C, Q3f: Em partes, acredito que o experimento é 

algo importante para o desenvolvimento do conhecimento 

científico, as teorias sobre modelos atômicos são exemplos 

disso. Mas não estou bem certa de que seja algo essencial, 

penso que o conhecimento também pode ser desenvolvido sem 

a necessidade de um experimento. 
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A5 – VNOS-C, Q2f: O experimento é um instrumento 

empregado na validação de um dado postulado científico. Ele 

auxilia nesse processo, fornecendo evidências que podem ser 

interpretadas e originar uma ideia científica. Não é o 

determinante, mas acredito que ele pode auxiliar e muito, na 

postulação de uma teoria. 

Autor: A autora 

 

Os estudantes A4 e A6, tanto no questionário pré quanto pós 

teste, salientaram que o desenvolvimento científico querer o 

uso de experimentos. O estudante A5, desde o pré-teste já 

destacava que nem sempre é necessário, apresentando a 

mesma noção no pós teste. Os estudantes A2 e A3 no pré-

teste afirmaram que é essencial e no pós teste que não 

necessariamente. O estudante A8 tanto no pré quanto no pós 

teste afirmou que pode não ser necessário, mas que o 

experimento/observação são importantes para a construção 

da ciência.  

 

A relação entre o experimento e a postulação do modelo 

atômico foi bastante explorada na Sequência Didática 

planejada pelos licenciandos durante o Programa de 

Formação. Os modelos atômicos são teorias que buscam 

explicar o comportamento da matéria, mas não podem ser 

observados fisicamente. Conforme o Lederman (2007), o 

átomo é um desses conceitos, compreendido a partir de um 

modelo teórico e não como cópias fiéis da realidade, que 

exigem criatividade e imaginação por parte dos cientistas.  

 

Acerca desse aspecto, no questionário VOSE, há a seguinte 

questão: As observações dos cientistas são influenciadas por 

crenças pessoais (por exemplo, as experiências pessoais, as 

presunções); portanto, eles não podem fazer as mesmas 

observações para o mesmo experimento. Os valores de RM 

estão apresentados no Quadro 11. 

 

Quadro 11: Ranking médio das respostas dadas à oitava 

questão do questionário VOSE 
 

AFIRMATIVAS 

 

FASE 

 

RM 

A: Observações serão diferentes, porque 

diferentes crenças levam a diferentes 

expectativas influenciando a observação. 

Inicial 

 

2,67 

Final 3,67 

B: As observações serão as mesmas, porque os 

cientistas formados no mesmo campo têm ideias 

similares. 

Inicial 

  

1,67 

Final 1,67 

C: As observações serão as mesmas, porque 

através da formação científica os cientistas 

podem abandonar os valores pessoais para 

realizar observações objetivas. 

Inicial 

 

1,83 

Final 2,67 

D: As observações serão as mesmas, porque as 

observações são exatamente o que vemos e nada 

mais. Fatos são fatos. As interpretações podem 

ser diferentes de uma pessoa para outra, mas as 

observações devem ser as mesmas. 

Inicial 

 

2,50 

Final 1,83 

E: As observações serão as mesmas. Embora a 

subjetividade não pode ser totalmente evitada na 

observação, os cientistas usam métodos 

diferentes para verificar os resultados e melhorar 

a objetividade. 

Inicial 

 

3,17 

Final 3,83 

Autor: A autora 

 

Com relação a afirmativa A os estudantes discordavam e 

passaram a concordar, discordam com a afirmativa B, a 

afirmativa C discordavam mais fortemente e passaram a 

discordar menos, a afirmativa D discordavam e passaram a 

discordar mais fortemente e a afirmativa E concordavam e 

passaram a concordar mais fortemente. Pode-se notar uma 

diferença significativa nas respostas iniciais e finais, 

principalmente quando, inicialmente os licenciandos 

discordavam que as crenças poderiam influenciar e ao final 

passaram a considerar essa influência. No entanto, também 

acreditavam que por meio da formação científica os 

cientistas podem abandonar valores pessoais ao realizar uma 

observação, o que a princípio discordavam. Desse modo, 

pode-se depreender que há uma compreensão simplista em 

alguns aspectos acerca da observação e embora reconheçam 

que a observação não é neutra, em determinadas situações 

apresentam essa visão de neutralidade no fazer científico.  

 

Ainda sobre o papel do experimento e do método científico 

na construção da ciência, no questionário VNOS-C foi 

apresentado um conflito entre duas teorias criadas a partir 

do mesmo conjunto de dados e questiona-se: “Como 

conclusões diferentes são possíveis se os cientistas de ambos 

os grupos tiveram acesso e utilizaram o mesmo conjunto de 

dados para obter suas conclusões?”. As respostas são 

apresentadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 12: Respostas que evidenciam o papel do método 

científico na construção da ciência 
A2 – VNOS-C, Q8f: O olhar do pesquisador influencia no 

banco de dados que ele possui, assim as previsões de como 

ocorreram tais fatos podem variar.  

A3 – VNOS-C, Q8f: Mesmo tendo acesso e utilizando o mesmo 

conjunto de dados os cientistas podem chegar a conclusões 

diferentes, pois nem todos pensam da mesma maneira e o uma 

pessoa observa analisando algo, pode não ser o mesmo que 

outra pessoa observa.  

A4 – VNOS-C, Q8i: As opiniões sobre se divergem a partir de 

observações e investigações diferentes. Os cientistas 

compartilharam do mesmo objetivo, porém a metodologia e 

com isso os resultados, se divergem. Os materiais utilizados 

decorrentes um avanço tecnológico também pode contribuir 

para a diferença de ideias.  

A6 – VNOS-C, Q8f: Diferentes conclusões surgem da análise 

de um mesmo material em virtude de a ciência ser uma 

construção humana e, por esse motivo, estar impregnada de 

crenças, valores e influências culturais.  

A8 – VNOS-C, Q8f: O desenvolvimento da ciência não é 

neutro. Por mais que os dados foram os mesmos, a 

interpretação destes é individual de cada ser humano, nela são 

levadas em consideração, cultura e crenças, por exemplo.  

Autor: A autora 

 

Os estudantes A4, A5 e A8 já evidenciaram no pré-teste que 

as observações não são neutras e influenciadas por 

diferentes variáveis, ao final, os estudantes A2, A3 e A6 

também destacaram esse aspecto e reconheceram que a 

ciência possui um método, mas que nem sempre se dá da 

mesma maneira, de modo que diferentes formas de 

investigação podem ser utilizadas no fazer científico. O que 

fica mais evidente nas respostas é a influência dos aspectos 
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externos à ciência durante a investigação, principalmente no 

que se refere a valores e crenças dos cientistas. Esses 

resultados demonstram que os licenciandos compreendem 

duas características importantes acerca da NdC discutida por 

Lederman, Bartos e Lederman (2014): seu caráter subjetivo, 

bem como a diferença entre observação e inferência. 

Embora não apareçam exatamente esses termos nas 

respostas, os aspectos discutidos pelos sujeitos, denota essa 

compreensão. 

 

No questionário VNOS-C há outra questão que trata sobre o 

grau de certeza que os cientistas possuem acerca da 

caracterização do que é uma espécie. Os argumentos dos 

licenciandos baseiam-se na observação das semelhanças e 

nos testes realizados, como discutidos nas respostas: 

“Acredito que a evidência utilizada foi a experimentação. 

Os cientistas fizeram experimentos de cruzamento com 

diversas espécies e analisaram os filhos que eram nascidos 

desses cruzamentos, se eram férteis ou não. Posteriormente 

pode ter surgido estudos diferentes, mas acredito que 

inicialmente foi assim” (A3 – VNOS-C, Q7f) e “Talvez não 

tenha um grau de certeza determinado, visto que a 

denominação espécie foi oriunda de uma observação sobre 

o comportamento e características de um indivíduo, 

gerando padrões por consequência. E a classificação é 

mediante comparações com estes. Não consigo pensar 

quais foram as evidências, além das características e 

comportamentos morfológicos (A5 – VNOS-C, Q7f)”. 

 

A partir das ideias apresentadas pode-se depreender que, 

embora os licenciandos não apresentem o conhecimento 

conceitual acerca da definição de espécie, os mesmos 

compreendem sobre as inúmeras etapas necessárias para a 

formulação do conhecimento científico, uma vez que 

descrevem inúmeros processos, como a observação, 

comparação, classificação, interpretação, entre outros. 

Sendo assim, pode-se inferir que não apresentam uma visão 

rígida acerca do método científico, como uma série de 

etapas que sempre são seguidas, por meio das quais, os 

resultados serão inquestionáveis.  

 

Acerca do método científico, há a seguinte questão: A 

maioria dos cientistas segue o método científico universal, 

passo-a-passo, para fazer suas pesquisas (isto é, estabelecem 

hipótese, concebem um experimento, coletam os dados 

tiram as conclusões). Os valores de RM são apresentados no 

Quadro 13. 

 

Quadro 13: Ranking médio das respostas dadas à nona 

questão do questionário VOSE 
 

AFIRMATIVAS 

 

FASE 

 

RM 

A: O método científico assegura resultados 

válidos, claros, lógicos e precisos. 

Inicial 2,50 

Final 2,33 

B: A maioria dos cientistas usam o método 

científico porque ele é um processo lógico. 

Inicial  3,67 

Final 3,50 

C: O método científico é útil na maioria dos 

casos, mas não garante resultados e, portanto, 

cientistas inventam novos métodos. 

Inicial 3,17 

Final 4,33 

D: Não existe o chamado método científico. Os 

cientistas usam qualquer método para obter 

resultados. 

Inicial 2,00 

Final 2,33 

E: Não existe um método científico fixo, o 

conhecimento científico pode ser descoberto 

acidentalmente. 

Inicial 3,50 

Final 4,00 

F: Não importam os resultados obtidos, os 

cientistas usam o método científico para verificar 

os resultados. 

Inicial 2,17 

Final 2,33 

Autor: A autora 

 

Com relação à afirmativa A, os estudantes discordavam e 

passaram a discordar mais, na afirmativa B concordavam e 

passaram a concordar menos, nas afirmativas C e E 

concordavam e passaram a concordar mais fortemente, nas 

afirmativas D e F discordavam e passaram a discordar 

menos fortemente. Esses resultados evidenciaram que 

compreendem que o método científico, embora seja 

necessário, não é fixo em suas etapas e que os cientistas 

podem propor novos métodos para obtenção de resultados. 

Nesse sentido, Chalmers (1993, p. 20) destaca que  

 

os desenvolvimentos modernos na filosofia da 

ciência têm apontado com precisão e enfatizado 

profundas dificuldades associadas à ideia de que a 

ciência repousa sobre um fundamento seguro 

adquirido através de observação e experimento e 

com a ideia de que há algum tipo de procedimento 

de inferência que nos possibilita derivar teorias 

científicas de modo confiável de uma tal base. 

Simplesmente não existe método que possibilite às 

teorias científicas serem provadas verdadeiras ou 

mesmo provavelmente verdadeiras. 

 

Esses resultados denotam que os licenciandos possuem 

noções quanto à natureza empírica do conhecimento 

científico. Embora os licenciandos demonstrem 

compreender que a observação não é neutra e que o método 

científico não é rígido em suas etapas, em outros momentos, 

aparece a crença de que a formação científica dos cientistas 

pode minimizar seus valores pessoais na observação de 

fenômenos, aspecto característico de uma perspectiva 

empírico-indutivista da ciência. 

 

4.4.  Papel dos problemas de investigação, das 

hipótesis e dos modelos na construção da 

ciência  
 

Uma visão aproblemática e ahistórica da ciência transmite 

uma noção acabada e dogmática da ciência que desconsidera 

os problemas que tiveram que ser resolvidos e as 

dificuldades enfrentadas pelos cientistas. Desse modo, os 

autores argumentam sobre a importância da história da 

ciência e o processo de construção do conhecimento 

científico. Essa visão fechada da ciência acaba por 

desconsiderar a importância das hipóteses e dos modelos na 

ciência, gerando uma noção exclusivamente analítica da 

mesma. Nas palavras dos mesmos, “os cientistas decidem 

abordar problemas resolúveis e começam ignorando 

consciente e voluntariamente muitas das características das 

situações estudadas, o que evidentemente os ‘afasta’ da 

realidade” (Cachapuz, et. al., 2005, p. 50). Nesse sentido, 

Lederman (2007), destaca a importância de reconhecer que 

o conhecimento científico não é absoluto, mas está sujeito à 

transformações, tanto por meio de novas evidências, quanto 
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pela reinterpretação de antigas evidências a luz de novos 

pressupostos. 

 

Com relação aos modelos na ciência, evidenciado em uma 

das questões do VNOS-C, a respeito do grau de certeza dos 

cientistas acerca da estrutura do átomo, algumas respostas 

são apresentadas no quadro abaixo: 

 

 

Quadro 14: Respostas que discutem sobre os modelos na 

ciência 
A2 – VNOS-C, Q4i: Os testes realizados são feitos de forma 

indireta, e as conclusões desses experimentos, levam a crer que 

o átomo possui essa estrutura. Mas devido ao tamanho ínfimo, 

e as limitações da técnica de observação, dos dias atuais, não 

se pode afirmar com 100% de certeza, visto que as coisas que 

ocorrem no nível atômico, não ocorrem de forma que seja fácil 

a compreensão.  

A3 - VNOS-C, Q4i: Atualmente essa teoria é a mais aceita 

acerca da representação de um átomo, logo o grau de certeza 

sobre isso é elevado, pois não houve “ainda” outra teoria que 

deixasse dúvida sobre esta. Acredito que os cientistas chegaram 

a essa representação através dos experimentos e cálculos.  

A4 - VNOS-C, Q4i: A certeza dos cientistas baseia-se em suas 

investigações e métodos. Para afirmar a veracidade deste 

método, os cientistas devem estar pautados em plenas 

convicções de que seus estudos são certos. Para determinar 

algo que não se encontra no mundo real, é necessário criar-se 

modelos, partindo do que se tem como real. Como o 

pensamento filosófico nos diz que “nada se cria, tudo se copia”, 

os modelos atômicos partem de algo já existente. A partir de 

concepções e investigações, aquela teoria já desenvolvida é 

aperfeiçoada.  

A5 - VNOS-C, Q4f: No caso dos modelos atômicos, os 

cientistas analisaram experimentos que geraram as evidências 

experimentais, e consequentemente propuseram um modelo de 

explicação para os fatos observados. Contudo, são apenas 

representações que não necessariamente remetem a algo 

verdadeiro, é uma aproximação não tendo nenhum grau de 

certeza sobre a estrutura real. Em relação às partículas 

subatômicas em questão, as evidências observadas foram os 

desvios sofridos por uma partícula alfa, desvio de um feixe e 

com isso pode-se imaginar tais estruturas para propor uma 

explicação.  

A6 - VNOS-C, Q4i: Tudo o que temos e sabemos do átomo são 

modelos. Esses modelos não são o átomo, propriamente dito, 

mas representações do que essa porção da matéria pode ser. 

No decorrer da história, o átomo trouxe inquietações a muitos 

cientistas, que usaram experimentais na tentativa de elucidar 

sua estrutura. O primeiro registro acerca de sua estrutura foi 

escrito por Thomson a partir de seus experimentos com o tubo 

de raios catódicos. Quando o cientista visualizou uma mudança 

na trajetória do gás, concluiu que deveria haver alguma 

partícula responsável pela repulsão: o elétron. Com o 

experimento de bombardeamento de uma folha de ouro, com 

polônio, a partir da visualização também de mudança de 

trajetória, Rutherford reafirmou a existência dos elétrons e 

ainda anunciou a existência dos prótons.  

A8 - VNOS-C, Q4f: Não se tem certeza. Por meio dos 

experimentos foi possível identificar o comportamento das 

partículas e supôs-se essa estrutura. Além dos experimentos, 

cálculos da mecânica quântica, confirmam este 

comportamento, principalmente, a respeito da probabilidade 

do elétron estar ao redor do núcleo. 

Autor: A autora 

 

A partir das respostas, pôde-se notar que os licenciandos 

destacaram o papel dos modelos na ciência como uma forma 

de representação teórica da ciência pela qual se explica o 

mundo natural, suas características e transformações. É 

importante ressaltar que apenas na resposta de A2 há um 

indício de átomo como uma pequena partícula quando é 

citado o termo “tamanho ínfimo”, indicando que as 

limitações na técnica são provenientes das dificuldades de 

observação, sendo que, neste caso, o átomo é uma criação 

científica, um real construído e não real palpável. Ao final, 

o licenciando A2 respondeu: “Um grau de certeza grande. 

Pois se realizou inúmeros experimentos que deram indícios 

de sua estrutura e grande parte do que se sabe são 

suposições teóricas sobre a estrutura atômica” (A2 – 

VNOS-C, Q4f). Nota-se que ele mudou sua concepção com 

relação ao grau de certeza, no entanto, não destacou a 

natureza palpável do átomo e mencionou que se trata de 

suposições teóricas, evidenciando que compreendia, mesmo 

que parcialmente, a natureza teórica dos modelos 

científicos.  

 

Os demais licenciandos, destacaram, em sua maioria, desde 

o pré-teste o caráter dos modelos como uma representação 

de algo que não é passível de observação. Na resposta de A4 

isso fica evidente pelo termo “criar modelos”, visto que os 

modelos são construções teóricas. Além disso, destacaram o 

papel das evidências experimentais e a necessidade de 

explicá-las de forma coerente com os modelos já existentes 

ou na proposição de um novo modelo. Nessa perspectiva, 

Fourez (1995, p. 71) destaca que “na prática, os cientistas 

avançam em suas pesquisas procurando determinar os 

limites dos modelos utilizados; tentam mostrar como os 

modelos são ‘falsos’, a fim de poder então substituí-los”.  

 

Conforme citado por A6, diferentes evidências 

experimentais trouxeram a compreensão de como o átomo 

pode ser, bem como sua constituição por partículas como o 

elétron e próton. Diante desse contexto, é importante 

considerar o papel fundamental dos modelos na ciência, 

conforme discutido por Chamizo (2013), como uma 

proposição feita por e para cientistas, buscando 

compreender uma parte específica no mundo natural. Dessa 

forma, esses cientistas trabalham para “avaliar quais outros 

modelos competem com as evidências disponíveis e, 

consequentemente, qual é a explicação mais plausível para 

alguns fenômenos” (Chamizo, 2013, p. 1623, tradução 

nossa). 

 

Entretanto, ao serem indagados no questionário VOSE se as 

teorias (como a seleção natural ou teoria atômica) e se as leis 

(como a lei da gravidade) são “descobertas” ou “inventadas” 

por cientistas a partir do mundo natural, há algumas 

respostas controversas ao que é discutido no questionário 

VNOS-C, aplicado anteriormente ao questionário VOSE. O 

ranking médio das respostas é apresentado abaixo. 

 

Quadro 15: Ranking médio das respostas dadas à quinta e 

sexta questão do questionário VOSE 
 Teorias Leis 
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FASE AFIRMATIVAS RM AFIRMATIVAS RM 

Inicial 

 

 

A: Descoberta, 

porque a ideia 

estava lá o tempo 

todo para ser 

descoberta. 

3,17 A: Descoberta, 

porque as leis 

científicas estão lá 

fora, na natureza, 

e os cientistas 

apenas têm que 

encontrá-las. 

2,67 

Final 3,00 2,50 

Inicial  

 

 

B: Descoberta, 

porque as leis 

científicas são 

baseadas em fatos 

experimentais. 

3,00 B: Descoberta, 

porque as leis 

cientificas são 

baseadas em fatos 

experimentais. 

3,33 

Final 4,00 3,33 

Inicial 

 

 

 

C: Alguns 

cientistas 

descobrem 

acidentalmente 

uma teoria, mas 

outros cientistas 

podem inventar 

uma teoria de seus 

fatos conhecidos. 

3,00 C: Alguns 

cientistas 

descobrem 

acidentalmente 

uma lei, mas 

outros cientistas 

podem inventar 

uma lei a partir de 

fatos conhecidos. 

3,50 

Final 3,67 2,83 

Inicial 

 

 

 

 

D: Inventada, 

porque uma teoria 

é uma 

interpretação de 

fatos 

experimentais, e 

fatos 

experimentais são 

descobertos pelos 

cientistas. 

2,83 D: Inventada, 

porque os 

cientistas 

inventam leis 

científicas para 

interpretar fatos 

experimentais 

descobertos. 

2,67 

Final 3,00 4,17 

Inicial 

 

 

E: Inventada, 

porque uma teoria 

é criada ou 

elaborada por 

cientistas. 

3,00 E: Inventadas, 

uma vez que não 

existem absolutos 

na natureza, 

portanto, a lei é 

inventada por 

cientistas. 

3,17 

Final 3,00 3,50 

Inicial F: Inventada, pois 

uma teoria pode 

ser refutada. 

3,67  

Final 3,16 

Autor: A autora 

 

Com relação às teorias, os licenciandos concordavam com a 

afirmativa A o que passou a ser indiferente, nas afirmativas 

B e C eram indiferentes e passaram a concordar, na 

afirmativa D discordavam e passou a ser indiferente, na 

afirmativa E permaneceu indiferente e na afirmativa F 

concordavam e passaram a concordar menos. Já com relação 

às leis, na afirmativa A, licenciandos discordavam e 

passaram a discordar mais, na afirmativa B concordaram, 

mas quase que indiferente, na afirmativa C concordavam e 

passaram a discordar, quase que indiferente, na afirmativa D 

discordavam e passaram a concordar fortemente, e na 

afirmativa E concordavam e passaram a concordar mais 

fortemente. Os valores de RM próximo de 3 em várias 

afirmativas pode indicar que os licenciandos apresentam 

dificuldades quanto à compreensão do conceito de leis e 

teorias. 

 

Analisando comparadamente os aspectos das leis e teorias 

temos que as afirmativas A e B, relacionadas à descoberta, 

tanto para leis e teorias se aproximam dos valores finais do 

RM, que varia de indiferente a uma discordância fraca. Já a 

afirmativa B, tanto para leis e teorias, os valores finais 

indicam concordância. No caso da afirmativa C, os 

licenciandos concordaram em relação às teorias e 

discordaram em relações às leis. No caso das afirmativas D 

e E, relacionadas à invenção, para as teorias é indiferente e 

para as leis os estudantes concordaram. Por fim, também 

concordaram, quase que indiferente ao final, com a 

afirmativa F em relação à invenção de teorias. 

 

Esses resultados denotam que os sujeitos compreendiam 

parcialmente acerca na natureza dos modelos e teorias e 

também que não compreendiam claramente a diferença 

entre teoria e lei, conforme também consta no questionário 

VNOS-C, que em sua maioria destacaram que leis possuem 

comprovação experimental e teorias não podem ser 

comprovadas, indicando uma noção bastante simplista 

acerca das semelhanças e diferenças entre ambas. Nesse 

sentido Lederman, Bartos e Lederman (2014, p. 975, 

tradução nossa), destacam que a “a maioria dos indivíduos 

tem uma visão hierárquica da relação entre teorias e leis, 

segundo a qual as teorias, uma vez que tenham ‘acumulado’ 

evidências de suporte suficientes, tornem-se leis”. Dessa 

forma, conforme os autores, leis e teorias configuram-se 

diferentes tipos de conhecimento. Enquanto as leis 

expressam relações entre fenômenos observáveis as teorias 

são explicações inferidas a partir dos fenômenos (Lederman, 

Bartos & Lederman, 2014). 

 

Acerca desse aspecto, Fourez (1995) discute que pode 

existir uma infinidade de teorias possíveis para um 

determinado número de observações, já os modelos estão 

relacionados ao imaginário cultural e sua importância para a 

ciência é mais em termos de eficácia do que realidade. O 

autor destaca que: 
 

as observações já são construções humanas, os 

modelos provêm de nossas ideias anteriores, e por 

meio de uma lógica pragmática e histórica (e não 

por meio de uma racionalidade necessária) que os 

cientistas decidem rejeitar ou conservar modelos 

particulares. Essa análise remete as práticas 

científicas a sua situação histórica. Ela desmistifica 

a ciência, pondo em questão a sua a-historicidade, 

a sua universalidade, a sua absolutez, o seu caráter 

quase sagrado (Fourez, 1995, p. 90). 

 

Assim, pode-se notar que os estudantes compreendem e 

discutem sobre o papel dos modelos na ciência, visto que foi 

amplamente explanado durante o planejamento e 

implementação da Sequência Didática sobre os modelos 

atômicos. Esse aspecto fica bastante evidente nas respostas 

e argumentos apresentados pelos licenciandos no 

questionário VNOS-C. No entanto, quando se refere às 

noções de leis e teorias, pelo fato de não ter sido explorado 

durante as discussões, os licenciandos apresentam uma 

noção bastante simplista e confusa. Esse aspecto pode ser 

evidenciado tanto no questionário VNOS-C, quanto no 

questionário VOSE. 

 

4.5.  Papel das (des)continuidades na 

construção da ciência  
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Uma visão cumulativa da ciência pressupõe que o 

conhecimento científico se desenvolve linearmente, a partir 

de um processo puramente acumulativo, desconsiderando as 

crises e profundas transformações que o conhecimento 

científico passa. Os autores discutem que a visão 

acumulativa é reforçada “ao apresentar as teorias hoje 

aceites sem mostrar o processo do seu estabelecimento, nem 

ao se referir às frequentes confrontações entre teorias rivais, 

nem aos complexos processos de mudança que incluem 

autenticas ‘revoluções científicas’” (Cachapuz, et. al., 2005, 

p. 51). 

 

Com relação ao processo pelo qual a ciência é construída, 

não há uma única forma de compreensão acerca desse 

aspecto. A seguir, apresentaremos as respostas do 

questionário VNOS-C que destacamos sobre o processo de 

construção da ciência, mais especificamente no que se refere 

à transformação ou não de teorias. 

 

Quadro 16: Respostas que discutem sobre o processo de 

construção da ciência 
A2 - VNOS-C, Q6i: As teorias não se transformam. Quando 

surge um novo paradigma, há um rompimento com o 

paradigma anterior, e, esse novo paradigma passa a ser 

vigente após aceito pela comunidade científica. Por isso se 

utiliza o termo revolução atômica, e não evolução atômica, por 

exemplo, quando se fala de modelos atômicos. Porque a teoria 

vigente é a que melhor explica o fenômeno no momento. E, 

quanto mais pessoas conhecem a teoria, maior será a 

probabilidade de haver pessoas que buscarão desenvolver 

novas teorias que melhor explicarão certo fenômeno. E, 

enquanto ela funciona para os nossos fins, não há problema em 

utilizá-la.  

A2 - VNOS-C, Q6f: Assim que indícios mais verdadeiros 

aparecem uma teoria pode-se modificar. Pode ocorrer uma 

revolução. As teorias mudam para que se possa explicar o que 

está sendo observado. Porque elas são as melhores explicações 

até o momento de um fenômeno qualquer.  

A3 - VNOS-C, Q6i: As teorias podem transformar-se de duas 

maneiras: - uma teoria pode evoluir quando algo é 

“acrescentado” a ela; - uma teoria pode mudar quando se 

acredita que algo descrito nela já não é mais verdade. Nós nos 

preocupamos em aprender teorias para tentar compreender 

melhor o mundo em que vivemos, como por exemplo, a teoria 

da evolução de Darwin. 

A3 - VNOS-C, Q6f: Não, eu não acredito que as teorias 

científicas mudem, eu acredito que surjam novas teorias, por 

exemplo a teoria atômica, existem diversas teorias sobre o 

átomo, mas nenhuma mudou (deixou de ser uma coisa e se 

tornou outra), apenas surgiram novas. 

A4 - VNOS-C, Q6f: As teorias são construídas para explicar 

determinado fenômeno presente em um contexto social. Por 

isso, a partir das modificações sociais, determinada teoria é 

incapaz de explicar tal fenômeno presente no novo contexto 

histórico e com isso se torna necessário sua modificação. Se 

torna necessário o estudo de teorias antigas pois é necessário 

entender como o raciocínio foi construído para gerar a teoria 

vigente no momento. A teoria atômica vigente atualmente 

partiu de alguma ideia e foi modificada em diferentes contextos 

sociais.  

A5 - VNOS-C, Q6f: Acredito que uma teoria pode mudar, 

porque então são criadas por homens, que muitas vezes 

propõem algo oriundo de ideias imaginárias, e que a partir de 

um período o poder de explicação desta pode ser alterado e 

consequentemente a teoria não será mais aceita ou capaz de 

explicar de maneira significativa. Embora saibamos que uma 

teoria pode não ser mais suficiente para explicar um fenômeno 

num período é importante conhecermos o “poder” de 

explicação que ela possui, porque elas até o momento 

satisfazem nossas perguntas.  

A6 - VNOS-C, Q6i: As teorias não podem se transformar. 

Caso haja uma crise em um paradigma, conforme a 

epistemologia de Kuhn, surge um novo paradigma, seguido de 

uma revolução científica. Quando uma teoria não funciona, 

esta é, de certo modo, descartada e substituída por outra, agora 

coerente. Um exemplo é a Teoria do Flogístico.  

A6 - VNOS-C, Q6f: As investigações e os estudos nunca 

chegarão ao fim. Consequentemente, o conhecimento tende a 

evoluir e as teorias previamente aceitas estarão suscetíveis a 

serem derrubadas ou reformuladas, no momento em que 

aparecem outras mais coerentes com o fenômeno estudado. 

Nosso conhecimento deve evoluir ao mesmo passo que as 

teorias e um exemplo é a história dos modelos atômicos, que 

foram substituídos um a um até o modelo quântico. Apesar de 

haver a ruptura de ideias entre os modelos, todos contribuíram 

significativamente para o desenvolvimento científico.  

A8 - VNOS-C, Q6f: Sim, podem mudar pois, a partir de 

determinado momento podem não mais explicar certos 

fenômenos, como foi com a teoria atômica, onde os fatos 

observados na prática não condiziam com o que dizia a teoria. 

Se em algum momento, o modelo da mecânica quântica não 

explicar determinado fenômeno, novos estudos terão de ser 

feitos para explica-los. Contudo, esta teoria não será 

descartada, pois serve para outros fatos. Por isso é importante 

estuda-las. A teoria do modelo atômico de Dalton serve até hoje 

para explicar a conservação de massa. 

Autor: A autora 

 

Conforme os resultados, os licenciandos A4, A5 e A8 

acreditavam que as teorias poderiam transformar-se. O 

licenciando A2 inicialmente admitia que não mudam e ao 

final destacou que podem mudar. O licenciando A3 

acreditava que pode ou não mudar no início e ao final 

enfatizou que as teorias não podem transformar-se. Já o 

licenciando A6 que inicialmente julgava que as teorias não 

se transformavam, ao final passou considerar que podem ou 

não se modificar. 

 

O que é importante salientar é que os licenciandos são 

conscientes de que a ciência é mutável e não é construída de 

verdades comprovadas e inquestionáveis, conforme alguns 

trechos destacados de outras questões do questionário: “na 

ciência não existe uma verdade absoluta, [...] pois a 

qualquer momento podem surgir evidências que comprovem 

algo diferente” (A3 - VNOS-C, Q4f); “[...] aquela teoria 

pensada naquele momento, é capaz de sanar as dúvidas 

daquele contexto histórico, podendo ser então, a qualquer 

momento refutada” (A4 - VNOS-C, Q4f) e “a ciência não 

deve ser vista como algo imutável, uma vez que está sujeita 

à ajustes e mudanças”(A6 - VNOS-C, Q4f). 

 

No entanto, pode-se notar divergências na forma como o 

conhecimento científico de desenvolve, isto é, por 

continuidade ou descontinuidades. Ficam evidentes nas 

respostas iniciais de A2 e A6, apresentadas no Quadro 13, 
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que em suas concepções o conhecimento científico se 

desenvolve por descontinuidades e em suas respostas são 

bastante evidentes os termos relativos a epistemologia 

kuniana, possivelmente fruto dos estudos realizados 

paralelamente em outro componente curricular simultâneo 

ao Estágio Supervisionado. Porém, ao final, nota-se que 

esses licenciandos compreendem também os processos de 

modificações nas teorias, que podem não necessariamente 

romper completamente com os pressupostos anteriores. 

 

Nos exemplos utilizados pelos licenciandos para argumentar 

sobre o processo de evolução da ciência, é bastante comum 

discutir sobre os modelos atômicos, visto que foi o conteúdo 

histórico que foi estudado e trabalhado na Sequência 

Didática no Ensino Médio, como parte do Programa de 

Formação vivenciado pelos licenciandos. Na resposta inicial 

de A2, o mesmo cita o termo “revolução atômica”, 

acreditando que há ruptura entre os diferentes modelos. Esse 

mesmo pensamento é apresentado por A3 e A6 no pós teste, 

ao dizer que as diversas teorias atômicas não se modificaram 

em sua essência, mas que uma nova teoria foi proposta para 

explicar o comportamento da matéria, ou seja, a teoria em si 

não foi alterada, o que se alterou foi a forma como a matéria 

é compreendida, pela substituição de modelos. Já na 

resposta final de A4, este discute que há uma continuidade 

entre um modelo e outro, visto que o cientista parte de uma 

ideia atual para propor um novo modelo explicativo.  

 

É importante salientar a resposta de A8, que destaca a 

possível utilização do modelo de Dalton quando se necessita 

explicar o princípio de conservação de matéria. Essa é uma 

compreensão diferenciada dos demais licenciandos, visto 

que é a única resposta que menciona a utilidade dos 

diferentes modelos construídos na história mesmo hoje, 

dependendo do fenômeno químico que se necessita explicar. 

Nessa perspectiva, Mortimer (1992, p. 246) apresenta a 

seguinte reflexão ao rever o perfil conceitual do átomo: 

 

Se não há, nos programas e livros didáticos 

tradicionais, nenhuma dependência dos temas 

clássicos tratados no primeiro ano em relação aos 

temas modernos, por que eles se acham juntos na 

programação? Será mais justo retardar a 

abordagem dos temas da química moderna para 

mais tarde ou rever a abordagem dos temas 

clássicos, de modo a incorporar explicações que a 

química moderna permite? Exemplificando, o 

conhecimento da estrutura eletrônica dos átomos 

possibilita uma redefinição do conceito clássico de 

ácido e base, pois outras substâncias, como os 

ácidos e bases de Lewis, passam a fazer parte dessa 

categoria sem apresentarem as características 

funcionais clássicas (presença de hidrogênio 

ionizável para os ácidos e de íon hidróxido para as 

bases) que permitiriam sua inclusão nessa categoria 

de reatividade (MORTIMER, 1992, p. 246).  

 

Essa noção, remete ao questionamento mencionado por 

Mortimer (1992), acerca da estruturação dos programas e 

materiais didáticos, na qual o estudante poderia ter contato 

com os modelos atômicos à medida que necessitasse de um 

modelo de compreensão da matéria para a explicação de 

fenômenos específicos. 

 

No questionário VOSE há a seguinte pergunta: Quando 

surgem duas teorias diferentes para explicar o mesmo 

fenômeno (por exemplo, fósseis de dinossauros), os 

cientistas aceitam as duas teorias ao mesmo tempo? As 

respostas são apresentadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 17: Ranking médio das respostas dadas à primeira 

questão do questionário VOSE 
 

AFIRMATIVAS 

 

FASE 

 

RM 

A: Sim, porque os cientistas ainda não podem dizer 

objetivamente qual, é a melhor, por isso, eles 

aceitarão ambas as tentativas. 

Inicial 

 

2,33 

Final 2,50 

B: Sim, pois as duas teorias podem fornecer 

explicações a partir de diferentes perspectivas, não 

há certo e nem, errado. 

Inicial  

 

2,33 

Final 2,17 

C: Não, porque os cientistas tendem a aceitar a 

teoria com as quais eles estão mais familiarizados. 

Inicial 3,67 

Final 3,67 

D: Não, porque os cientistas tendem a aceitar as 

teorias mais simples e evitar teorias mais 

complexas. 

Inicial 

 

1,50 

Final 1,67 

E: Não, o status acadêmico de cada teoria proposta 

irá influenciar a aceitação dos cientistas. 

Inicial 3,50 

Final 4,00 

F: Não, os cientistas tendem a aceitar as novas 

teorias que se desviam menos do núcleo 

contemporâneo da teoria científica. 

Inicial 

 

3,17 

Final 2,83 

G: Não, os cientistas usam a intuição para tomar 

decisões. 

Inicial 1,67 

Final 2,33 

H: Não, porque só existe uma verdade, os cientistas 

não vão aceitar qualquer teoria antes de distinguir 

qual é o melhor. 

Inicial 

 

2,33 

Final 2,17 

Autor: A autora 

 

Com relação a afirmativa A, D e G, os licenciandos 

discordaram e passaram a discordar menos, nas afirmativas 

B e H, discordavam e passaram a discordar mais, na 

afirmativa C concordavam, na afirmativa E concordavam e 

passaram a concordar mais e na afirmativa F concordavam 

e passaram a discordar. Esses resultados indicam que os 

licenciandos acreditam que as teorias possuem um status 

acadêmico que influencia na aceitação dos cientistas e essa 

aceitação também depende da familiaridade deste cientista 

com a teoria. Também evidenciamos que reconhecem que 

os cientistas não tomam essa decisão intuitivamente, nem 

que a complexidade da teoria influencia nessa aceitação. 

 

Ao serem questionados se mesmo que as investigações 

científicas sejam realizadas corretamente, a teoria proposta 

ainda pode ser contestada no futuro, os licenciandos 

tenderam a acreditar em uma visão de continuidade do que 

de descontinuidade, conforme apresentado no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 18: Ranking médio das respostas dadas à quarta 

questão do questionário VOSE 
 

AFIRMATIVAS 

 

FASE 

 

RM 

Inicial 3,00 
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A: A investigação científica terá que enfrentar 

uma mudança revolucionária, e a teoria antiga 

será substituída. 

Final 2,83 

B: Os avanços científicos não podem ser feitos 

em um curto espaço de tempo. É através de um 

processo cumulativo; portanto, a velha teria é 

preservada. 

Inicial  

 

2,67 

Final 3,67 

C: Com o acumulo de dados de pesquisa e de 

informações, a teoria vai evoluir mais 

precisamente e completamente, não sendo 

descartada. 

Inicial 

 

3,50 

Final 3,33 

Autor: A autora 

 

Com relação à afirmativa A, inicialmente indiferente, os 

licenciandos passaram a discordar, na afirmativa B 

inicialmente discordavam e passaram a concordar e na 

afirmativa C concordavam e passaram a concordar menos 

ao final. Esses resultados evidenciaram que os licenciandos 

compreendem majoritariamente a ciência como um 

processo cumulativo, mas não necessariamente linear, isto 

é, pode também haver revoluções. Além disso, passaram a 

considerar mais que a construção da ciência é um processo 

interminável e que leva tempo para que a ciência seja 

estabelecida e validada. 

 

Nesse sentido, Saito (2013, p. 291) discute que “a 

perspectiva histórica dominante que permeia o material 

didático para o ensino de ciências, bem como veiculadas 

pelos meios de divulgação científica, continua ainda a 

valorizar uma história linear e progressista”. Desse modo, 

consideramos que, embora as atividades do Programa de 

Formação, buscassem levar os estudantes a refletirem sobre 

o processo de construção da ciência, de modo a romper com 

visões e concepções descontextualizadas da ciência, são 

necessárias mais ações e remodelações profundas em todo o 

processo de ensino e aprendizagem, e não apenas em ações 

como a realizada neste estudo. Ainda assim, consideramos 

que os estudantes passaram a compreender, de forma mais 

coerente sobre a ciência e seus processos de construção e 

validação a partir do Programa de Formação. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A partir das investigações realizadas, pode-se notar que a 

ciência é um empreendimento plural e que sua compreensão 

não é homogênea. Nas respostas dadas pelos licenciandos 

pode-se notar diversos aspectos importantes acerca da 

ciência. Dentre os aspectos discutidos por Acevedo (2008), 

a partir de Lederman et. al. (2002), pode-se destacar que os 

licenciandos aqui investigados reconheceram a 

provisoriedade do conhecimento científico, ou seja, que este 

está sujeito a mudanças e reinterpretações. Além disso, 

verificaram o papel da observação na construção da ciência, 

bem como o fato de que os sentidos humanos e pontos de 

vistas atuais podem inferir na interpretação dessas 

observações. Os licenciandos também destacaram a 

importância da imaginação e criatividade dos cientistas no 

processo de construção da ciência, bem como a influência 

social e cultural neste processo. Embora não diferenciem 

claramente os contrastes entre teorias e leis, compreenderam 

que o conhecimento científico é subjetivo e que as 

investigações realizadas estão pautadas na teoria vigente. 

 

O Programa de Formação vivenciado pelos licenciandos 

durante o Estágio Supervisionado, modificou, mesmo que 

parcialmente, algumas noções apresentadas pelos 

licenciandos. Pode-se notar que em alguns aspectos, desde 

o pré-teste, não apresentavam uma visão completamente 

simplista da ciência. Mesmo antes de vivenciar o Programa 

de Formação, os licenciandos já reconheciam o papel do 

contexto e do cientista na construção da ciência, 

principalmente. Ao final, algumas dessas concepções 

permaneceram, outras se modificaram, indicando melhor 

compreensão acerca do empreendimento científico. Dentre 

os aspectos relevantes que o Programa de Formação 

contribuiu foi acerca do papel dos modelos na ciência, a 

importância da criatividade e imaginação e noção da 

influência do contexto na produção do conhecimento 

científico, aspecto discutidos pelos licenciandos a partir da 

Sequência Didática desenvolvida na Educação Básica.  

 

Alguns aspectos precisam ser debatidos com maior 

profundidade, tais como a caráter empírico indutivista da 

ciência, o papel do experimento na construção da ciência, a 

diferença entre teorias e leis, além dos aspectos 

epistemológicos relacionados ao desenvolvimento 

científico. Tais aspectos se configuram lacunas que 

necessitam de ações explícitas no sentido de promover a 

reflexão crítica por parte dos licenciandos. 

 

Pode-se dizer que, embora existam lacunas, esses 

licenciandos compreendem e possivelmente serão capazes 

de ensinar a ciência considerando os aspectos da NdC e uma 

visão mais próxima do fazer científico. As etapas posteriores 

da investigação buscarão responder como as concepções de 

NdC se traduzem na prática pedagógica desses licenciandos, 

bem como a maneira que os mesmos discutem sobre a 

ciência em suas aulas. Concordamos com Lederman (2007) 

ao afirmar que os professores só podem ensinar aquilo que 

eles próprios compreendem. Além disso, o autor argumenta 

que conhecer a NdC, embora seja fundamental, não é 

suficiente para que esses aspectos sejam traduzidos na 

prática docente, visto que existem inúmeras variáveis que 

interferem nesse processo (Lederman, 2007). 
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20 Artigo elaborado de acordo com as normas da Revista Contexto & Educação. 
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NATUREZA DA CIÊNCIA POR MEIO DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 

CIÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE QUÍMICA: 

PLANEJAMENTO E VALIDAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE O 

MODELO ATÔMICO DE RUTHERFORD 

  

THE NATURE OF SCIENCE FROM THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF 

SCIENCE IN THE INITIAL TRAINING OF CHEMISTRY TEACHERS: DESIGN 

AND VALIDATION OF A TEACHING-LEARNING SEQUENCE ON THE 

RUTHERFORD MODEL 

 

Resumo 

Neste artigo analisamos o processo de planejamento e validação de uma Sequência Didática 

(SD) sobre o modelo atômico de Rutherford, no qual parte de uma investigação mais ampla 

onde se desenvolveu um Programa de Formação com nove licenciandos de uma universidade 

pública paranaense. Este estudo, caracterizado como uma pesquisa-ação e voltado para 

inserção de Natureza da Ciência (NdC) em sala de aula, a partir da História e Filosofia da 

Ciência, foi desenvolvido no contexto do Estágio Supervisionado. Para constituição dos 

dados foram utilizados diversos registros escritos, como questionários, além das versões dos 

planejamentos e a gravação das aulas. As etapas analisadas compreendem, principalmente, 

a seleção do conteúdo histórico e a construção e validação das atividades para a SD. Dentre 

os desafios enfrentados, elencamos a dificuldade de romper com a noção de abordagem 

histórica como uma reconstrução linear do desenvolvimento da ciência. No entanto, após os 

estudos e reflexões e a seleção do conteúdo histórico, as atividades mostraram-se 

significativas para a inserção de discussões acerca da NdC em sala de aula. Os resultados 

denotam a importância de ações formativas capazes de subsidiar a reflexão e experiência 

voltadas para os aspectos da NdC, com vistas a formação de professores capazes de 

compreender e ensinar sobre a ciência.  

Palavras-chave: Formação de Professores, Estágio Supervisionado, Planejamento, Modelo 

atômico. 

 

Abstract 

In this paper we analyze the process of design and validation a Teaching-Learning  Sequence 

(TLS) on the Rutherford atomic model, part of a larger investigation in which a Training 
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Program with nine undergraduates of a public university in Paraná was developed. This 

study, characterized as an action research, aimed at inserting Nature of Science (NOS) in the 

classroom, from the History and Philosophy of Science (HFS), was developed in the context 

of Supervised Internship. For the constitution of the data several written records were used, 

as questionnaires, besides the versions of the plans and the recording of the classes. The 

analyzed stages mainly comprise the selection of historical content and the construction and 

validation of activities for TLS. Among the challenges faced, we list the difficulty of 

breaking with the notion of historical approach as a linear reconstruction of the development 

of science. However, after the studies and reflections and the selection of historical content, 

the activities proved to be significant for the insertion of discussions about NOS in the 

classroom. The results show the importance of training actions capable of subsidizing 

reflection and experience focused on the aspects of NOS, aiming at the formation of teachers 

capable of understanding and teaching about science. 

Keywords: Teacher Training, Supervised Internship, Planning, Atomic Model. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 É inegável a importância de ensinar ciência e sobre ciência na educação científica. A 

compreensão da Natureza da Ciência (NdC) tem sido um dos objetivos educacionais nos 

últimos 100 anos e no âmbito da pesquisa, desde a década de 1960, apresentou um 

crescimento exponencial, culminando na sua inserção nos documentos norteadores de 

currículos (LEDERMAN, 2018). Essa preocupação com a inserção da NdC se deu no Reino 

Unido, Canadá, Turquia, Grécia, além dos Estados Unidos a partir da década de 1980 

(MATTHEWS, 2012). 

 No Brasil, apesar de esforços direcionados para a melhoria do ensino de ciências, 

fundamentados em uma visão contextualizada de ciência, Nascimento, Fernandes e 

Mendonça (2010) destacam que o ensino continua pautado em uma visão descontextualizada 

de ciência, de caráter neutro e objetivo. Desse modo, em consonância com Lederman e 

Lederman (2014), ao argumentar que apenas a inclusão de NdC nos documentos não é 

suficiente, é preciso promover o desenvolvimento profissional docente com vistas à inserção 

da NdC no ensino de ciência de forma explícita e reflexiva.   

 No que tange ao ensino de NdC, embora Lederman (2007) reconheça a importância 

de o professor compreender sobre a ciência para poder ensiná-la, a implementação efetiva 
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de NdC em sala de aula é complexa e envolve múltiplos fatores. Assim, Nascimento, 

Fernandes e Mendonça (2010) destacam que entre os principais desafios enfrentados estão 

as dificuldades de os professores romperem com uma concepção positivista da ciência, as 

carências da formação de professores, as condições de trabalho inadequadas e as políticas 

educacionais contraditórias aos pressupostos da formação crítica dos cidadãos. 

Nesse sentido, García-Carmona, Vázquez-Alonso e Manassero-Mas (2011, p. 409) 

discutem que “a compreensão insuficiente da NdC pelos professores só pode ser modificada 

com formação adequada sobre essas questões, tanto na formação inicial quanto continuada”. 

Para tanto, os autores evidenciam a importância de programas formativos que abordem as 

características da atividade científica, episódio controversos da história e aspectos relativos 

à História e Filosofia da Ciência (HFC). 

 Uma das necessidades formativas elencadas por Carvalho e Gil-Pérez (2011) é a 

importância de o professor saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem 

efetiva. Dessa forma, argumentam que é preciso considerar “em todo o planejamento de 

atividades, o papel que pode desempenhar a história das Ciências, [...] para tornar possível 

uma compreensão profunda da matéria estudada e da própria natureza da ciência” 

(CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011, p. 48). 

 Nessa perspectiva, Martins (2007) salienta que a HFC se configura, entre as 

necessidades formativas do docente, como importante estratégia didática facilitadora na 

compreensão de conceitos científicos, bem como na visão que se tem da própria ciência. 

Após uma investigação com professores em formação e exercício, o autor salienta que, 

muitas vezes, a HFC é vista mais como um conteúdo em si do que como uma estratégia 

facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. Assim sendo, o autor ressalta que a maior 

preocupação da formação de professores é refletir sobre e como inserir discussões dessa 

natureza na Educação Básica.   

 Ao discutir sobre os tipos de abordagens de NdC no ensino de ciências, Abd-El-

Khalick e Lederman (2000a) caracterizam dois tipos: implícita e explícita. Enquanto na 

primeira abordagem a aprendizagem em NdC se dá a partir da inserção em atividades 

investigativas que caracterizam a prática científica, na segunda, essa aprendizagem ocorre 

por meio da discussão de aspectos históricos e filosóficos da construção da ciência no ensino 

do conteúdo específico. Ao comparar os resultados das pesquisas que implementaram tanto 

abordagens explícitas como implícitas, os autores destacam que “as abordagens que utilizam 
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elementos da história e filosofia da ciência e/ou instruções diretas sobre a NdC são mais 

eficazes”. (ABD-EL-KHALICK; LEDERMAN, 2000a, p. 694, tradução nossa). 

 Considerando, então, a potencialidade de discussões histórico-filosóficas para a 

aprendizagem em NdC, as pesquisas e propostas voltadas para a sua inserção no ensino de 

ciências tem se configurado importante contribuição para a área (IRWIN, 2000; ADB-EL-

KHALICH; LEDERMAN, 2000b; PEDUZZI, 2001; EL-HANI, TAVARES, ROCHA, 

2004; MARTINS, 2006; McCOMAS, 2008; OKI; MORADILLO, 2008; RUDGE; HOWE, 

2009; PEDUZZI, TENFEN, CORDEIRO, 2012; SILVA; PRESTES, 2013).  

Em um estudo de revisão de literatura acerca da relação existente entre NdC e HFC 

estabelecida nas três últimas décadas, Moura (2014) argumenta que “a História e Filosofia 

da Ciência formam um caminho possível para a discussão de natureza da Ciência, porque 

evidenciam os meandros da construção do conhecimento científico, contextualizando a 

Ciência” (MOURA, 2014, p. 41). 

 Neste estudo, adotamos as recomendações de Forato, Martins e Pietrocola (2011), 

sobre a historiografia e a NdC em sala de aula. Segundo os autores, um dos problemas 

historiográficos mais comuns reside no fato de “interpretar o passado anacronicamente, com 

valores, ideias e crenças de outra época, ou mediante normas e padrões atuais” (FORATO, 

PIETROCOLA, MARTINS, 2011, p. 37). Isto posto, reconstruções lineares de episódios da 

história, anedotas e lendas com personagens históricos, interpretação equivocada de 

documentos históricos, entre outros, configuram-se como anacronismos comuns e que 

contribuem para uma visão equivocada da ciência.  

A partir dessas reflexões, esses autores destacam sete desafios na construção de 

propostas para utilizar HFC com vistas na aprendizagem em NdC: seleção do conteúdo 

histórico, tempo didático, simplificação e omissão, relativismo, inadequação dos trabalhos 

históricos especializados, supostos benefícios das reconstruções históricas lineares e a falta 

de formação específica do professor.  

O primeiro desafio reside na seleção do conteúdo histórico que vai ao encontro dos 

objetivos educacionais e aspectos epistemológicos estabelecidos. É preciso considerar 

também o tempo didático disponível frente ao conteúdo conceitual, histórico e 

epistemológico que serão estudados, bem como o tipo de atividade didática que se configura 

como uma opção metodológica apropriada aos conteúdos selecionados. Outro aspecto 

refere-se à simplificação e omissão, desafio relacionado ao nível de aprofundamento dos 

conteúdos históricos, de modo a selecionar quais aspectos, tanto de natureza conceitual 
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quanto contextual, deverão ser omitidos sem comprometer a qualidade da narrativa histórica. 

Além disso, ao discutir sobre os aspectos da NdC é importante que não haja uma tendência 

ao relativismo, no sentido de fomentar visões polarizadas da ciência, como a inexistência 

de método científico ou a desvalorização da observação na construção do conhecimento 

científico (FORATO, PIETROCOLA, MARTINS, 2011). 

Os autores ainda chamam atenção para a inadequação dos trabalhos históricos 

especializados, uma vez que os textos desenvolvidos por historiadores da ciência contêm 

características como a textualização, os pré-requisitos conceituais e o aprofundamento dos 

objetos históricos que os tornam inadequados para o Ensino Médio, tanto em termos da 

didatização do saber, quanto aos aspectos motivacionais relacionados ao engajamento dos 

alunos no processo de ensino e aprendizagem (FORATO, PIETROCOLA, MARTINS, 

2011). 

Faz-se necessário, também, se atentar para os supostos benefícios das 

reconstruções históricas lineares. Tradicionalmente, os livros didáticos apresentam a 

construção histórica dos conhecimentos, em uma sequência logicamente ordenada, 

caracterizada como pseudo-história, prejudicial tanto para a compreensão da história quanto 

da NdC. Por fim, a falta de formação específica do professor e a carência de ações voltadas 

para a formação, tanto inicial quanto continuada, de professores, de modo a fornecer 

elementos para que este seja capaz de lidar com os desafios dos usos da HFC no ambiente 

escolar, constituem-se em mais um desafio a ser enfrentado (FORATO, PIETROCOLA, 

MARTINS, 2011). 

 Assim sendo, embora a HFC se configure como uma estratégia importante e eficaz, 

tanto para a compreensão quanto para o ensino de NdC, é importante considerar os desafios 

e pressupostos da historiografia atual, de modo que as ações sejam fundamentadas e possam 

proporcionar a reflexão sobre a construção do conhecimento científico. Por conseguinte, 

rompe-se com a noção ingênua da história da ciência tradicionalmente apresentada nos livros 

didáticos. 

Considerando tais pressupostos, esse estudo retrata uma pesquisa-ação realizada na 

Formação Inicial de Professores de Química, na qual desenvolveu-se um Programa de 

Formação voltado à compreensão e ensino da NdC a partir da HFC. Nosso recorte para esse 

artigo tem como objetivo analisar o processo de elaboração e a validação das estratégias 

didáticas propostas no contexto do planejamento de uma Sequência Didática (SD) para o 

Ensino Médio.  
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PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Este estudo, pautado nos pressupostos qualitativos, caracteriza-se como pesquisa-

ação, uma investigação de base empírica voltada para a resolução de um problema coletivo, 

“[...] no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (THIOLLENT, 2011, p. 20).  

O contexto do componente curricular de Estágio Supervisionado se mostrou 

favorável ao desenvolvimento da pesquisa na perspectiva da pesquisa-ação. Dessa forma, no 

curso de Licenciatura em Química, no qual ocorreu a pesquisa, o Estágio Supervisionado é 

dividido em três componentes curriculares anuais, da terceira a quinta série do curso, que 

proporcionam a inserção gradativa do licenciando nas atividades pertinentes à profissão 

docente. Nesse sentido, o Estágio Supervisionado II foi escolhido para a realização da 

pesquisa, visto que neste momento o licenciando, além de vivenciar as diferentes atividades 

na escola, assume a regência por um período previamente determinado entre o professor 

regente de classe, o professor do Estágio na universidade e o estagiário. 

 Mediante esta conjuntura, foi desenvolvido um Programa de Formação constituído 

por quatro etapas, com carga horária equivalente à do componente curricular, 136 h-a, das 

quais 96 h-a foram realizadas na universidade e 40 h-a foram realizadas na escola de 

Educação Básica, campo de estágio. Cada aula na universidade possui a carga horária de 4 

h-a, totalizando vinte e quatro dias letivos. Os sujeitos participantes da pesquisa foram os 

estudantes matriculados neste componente curricular, totalizando nove licenciandos, 

identificados pela letra A seguido de um código numérico de 1 a 9. 

 Na primeira etapa, que compreende as primeiras nove aulas, foram realizados os 

estudos pertinentes à ação de planejar e aos aspectos da NdC e da HFC. Na etapa 

subsequente, durante o período de sete aulas, que compreende aproximadamente dois meses, 

realizou-se o planejamento da Sequência Didática (SD) para implementação na Educação 

Básica. Na terceira etapa, realizada na escola campo de estágio, deu-se a aplicação da SD no 

período de regência, além das outras atividades de observação e participação. Por fim, na 

quarta etapa, que compreende as últimas oitos aulas, foram destinadas às reflexões acerca de 

todo o processo vivenciado. 

Nesse recorte, nosso olhar volta-se para as etapas nas quais ocorreram o planejamento 

e aplicação da proposta. Para tanto, a pesquisa contou com a colaboração de dois professores 
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da rede estadual de ensino, aqui denominados professores 121 e 222. Os licenciandos, 

organizados em duplas, inseriram-se em cinco turmas do primeiro ano do Ensino Médio de 

uma Escola pertencente à Rede Pública de Ensino Básico do Estado do Paraná.  

Assumimos nesse estudo os pressupostos de Méheut e Psillos (2004) e Artigue 

(2002) no planejamento e validação da SD. Desde a década de 1980, no ensino de ciências, 

uma das linhas de pesquisa volta-se para o planejamento e implementação de sequências, 

geralmente com duração de algumas semanas, orientadas a conceitos científicos específicos 

e não a todo o currículo do ensino de ciências (MÉHEUT, PSILLOS, 2004). Conforme os 

autores supracitados, a Teaching–learning sequence (TLS), no Brasil denominada 

Sequência Didática (SD), se baseia “na tradição da pesquisa-ação, sendo usada tanto como 

ferramentas de pesquisa quanto como inovações para lidar com problemas específicos de 

aprendizagem relacionados a tópicos” (MÉHEUT, PSILLOS, 2004, p. 515, tradução nossa). 

Um olhar para o conceito de átomo evidencia a importância de sua problematização 

no ensino de química, de modo a possibilitar a compreensão histórico-filosófica do mesmo 

(AUTORES23, 2017). Embora o átomo seja um conceito fundamental na química, sua 

característica abstrata o torna de difícil apreensão, tanto por alunos quanto professores 

(MELO, LIMA NETO, 2013). Há uma crítica quanto à utilização de analogias para tratar 

dos modelos comumente discutidos no Ensino Médio, visto que os alunos podem tomar a 

analogia como verdade ou mesmo não compreendem a analogia em si (SOUZA, JUSTI, 

FERREIRA, 2006; LOPES; MARTINS, 2009). No que se refere aos materiais didáticos, 

embora haja a perspectiva de abordar esse conceito a partir de sua construção histórica, as 

discussões são pontuais e lineares, características da pseudo-história (MOURA; GUERRA, 

2013; SILVA, BRAIBANTE; MAZINATO, 2013; CHAVES, SANTOS; CARNEIRO, 

2014). Diante desse contexto, a SD foi direcionada para os aspectos históricos e filosóficos 

do conceito de átomo. 

Para nortear o processo de planejamento e validação da SD fizemos uso dos 

pressupostos da Engenharia Didática, que pressupõe quatro passos subsequentes: estudos 

preliminares; concepção e análise à priori; experimentação e análise a posteriori e validação 

 
21 Professor 1: recém-formado na mesma instituição em que a pesquisa foi realizada, vivenciou em sua 

formação inicial, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e estava familiarizado 

com as discussões acerca da inserção da HFC e da NdC no ensino de química. 
22 Professora 2: possui vasta experiência no ensino de Química, atua no período noturno e estava inserida no 

contexto da formação continuada por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Devido à 

indisponibilidade de dois licenciandos durante o dia para a realização do estágio, essa professora foi 

colaboradora da pesquisa. 
23 Publicação de etapas anteriores da pesquisa: autores suprimidos para a avaliação do texto. 
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(ARTIGUE, 1996). Para esse recorte, a análise dos dados se deu a partir dos seguintes 

instrumentos e estratégias: Cinco questionários abertos, analisados buscando compreender 

as unidades de significado das respostas (CHIZZOTTI, 2006), Grupo Focal gravado em 

vídeo e transcrito para análise (GONDIM, 2003), Planejamentos em suas diferentes versões 

e a Gravação das aulas da Universidade em áudio e transcrição de Episódios de Ensino. A 

partir desse corpus, analisamos o processo de planejamento e validação da SD. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O planejamento e a validação da SD foram desenvolvidos em dez ações, a partir dos 

passos elencados por Artigue (1996). Na Figura 1,  apresentamos as dez ações desenvolvidas 

no interior da seta, as etapas do lado externo da seta e os instrumentos utilizados em cada 

momento interno à seta. Assim como discutido por Méheut e Psillos (2004), as investigações 

nessa linha são consideradas “pesquisa de desenvolvimento”, que envolvem o projeto, 

desenvolvimento e aplicação de uma SD, em um processo evolutivo cíclico. Concordamos 

com os autores e entendemos que o planejamento é uma ação constante, uma vez que a cada 

aplicação é possível revisitar as etapas anteriores buscando reformular ou reestruturar 

determinados encaminhamentos. Dessa forma, em nossa figura adotamos a seta em formato 

circular, indicando o caráter cíclico inerente ao ato de planejar. 

 

Figura 1: Síntese do processo de planejamento e validação da SD 
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Autor: As autoras 

 

A etapa de estudos preliminares se deu em dois momentos diferentes, os quais 

denominaremos primeiro e segundo movimento. No primeiro movimento, solicitou-se aos 

licenciandos que escrevessem as possíveis dúvidas nas quais eles imaginavam que alunos do 

Ensino Médio poderiam apresentar sobre o átomo. Como resultado dessa etapa, um total de 

30 questões foram elaboradas; tratavam sobre o conceito de átomo, a sua estrutura, bem 

como questões voltadas a construção do conceito e a realidade do átomo.  

Dessas questões, elencamos aquelas que estão relacionadas à natureza filosófica e 

histórica do conceito, de modo a proporcionar a reflexão sobre o tema, tais como: “Como se 

chegou no modelo atômico atual?” (A1); “Porque temos que estudar os modelos antigos?” 

(A1); “Porque o átomo é um modelo?” (A2); “É possível ver um átomo?” (A3); “Como 

descobriram que toda a matéria é composta de átomos?” (A3); “Qual é o aspecto visual do 

átomo?” (A3); “Como os cientistas conseguiram chegar na teoria atômica, já que o átomo 

não é algo visível?” (A4); “O mesmo átomo que formou água há vários anos é o mesmo dos 
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dias atuais?” (A4); “Porque foram surgindo teorias atômicas e algumas foram sendo 

‘descartadas’?” (A5) e “Como provar a existência do átomo?” (A6).  

 A partir das questões, foi possível fazer uma primeira discussão sobre o conceito de 

átomo com os licenciandos e identificar seus conhecimentos sobre o tema. Ademais, as 

questões formuladas por eles indicam que os mesmos possuem uma preocupação quanto à 

aprendizagem desse conceito por parte dos alunos do Ensino Médio, no que se refere à 

natureza abstrata, a complexidade do conceito de modelos, bem como o desenvolvimento 

históricos dos modelos. 

No movimento seguinte, para o estudo do contexto de desenvolvimento e ensino do 

conceito de átomo, cada estudante selecionou e apresentou para a turma um artigo publicado 

em periódicos ou eventos científicos da área que discutisse sobre o átomo. Os artigos 

selecionados por A3, A4, A7 e A8 enquadraram-se em abordagens históricas do conceito de 

átomo; os artigos de A1, A5 e A9 abordavam dificuldades na compreensão do conceito de 

átomo; e os artigos de A2 e A6 tratavam do uso de tecnologias no ensino de modelos 

atômicos. Esse estudo foi importante para a fundamentação dos licenciandos no sentido de 

conhecerem e debaterem sobre as pesquisas e estratégias apontadas na literatura e que 

poderiam servir de base para o planejamento das atividades a serem desenvolvidas 

posteriormente. 

Ainda nesse movimento de fundamentação teórica, foi realizada a discussão do texto 

“Atomismo: um resgate histórico e filosófico para o Ensino de Química” (FERREIRA, 

2013). Dentre os aspectos abordados no texto estão o princípio da teoria atômica na 

Antiguidade, o contexto medieval e a influência da igreja nas teorias de estrutura da matéria, 

a queda dos elementos aristotélicos e a era do atomismo científico, em termos de 

proposições, confrontos e teorias alternativas (FERREIRA, 2013). 

O conteúdo do texto foi discutido com a turma por intermédio de questões 

problematizadoras, que possibilitaram a compreensão do desenvolvimento histórico do 

conceito até então desconhecida pelos licenciandos. “Atomismo: um resgate histórico e 

filosófico para o Ensino de Química” foi produzido no contexto de uma pesquisa acadêmica, 

“constitui-se como uma fonte consistente para edificar uma concepção menos simplista da 

história do atomismo, trazendo a essa compreensão aspectos sócio-culturais e científicos que 

influenciaram no desenvolvimento do atomismo” (FERREIRA, 2013, p. 160). O episódio 

de ensino transcrito no Quadro 1 foi realizado na parte final da discussão feita em sala. 
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Quadro 1: Transcrição do episódio de ensino sobre a discussão do texto 

A5: Eu estava olhando as coisas, eu falo assim, eu não sei nada, é muito legal, porque 

assim, você começa a entender o que é a época, o que que faz? O que que faz os caras 

pensar, a gente começa a discutir aqui, a gente tem uma visão muito diferente, muito 

diferente. [...] Na hora que eu comecei a ler a dissertação eu falei, nossa que maçante isso 

aqui, muito diferente do daquele pequeno fragmento, mas é legal, porque aquilo24 não dá 

a visão do todo, dá uma visão pontual, tipo, isso aqui deu isso, mas não falava dos 

conflitos. 

A8: É, igual, no que eu li25, ele fala o tempo inteiro da relação que Bohr teve com 

Thomson, com Rutherford, fala que ele tinha um irmão que também era físico, 

matemático, e que ele ficava trocando cartas sobre o que estava acontecendo, aqui fala 

também do hidrogênio e que ele desenvolveu os espectros, ele se preocupou com as 

moléculas e com as ligações entre os átomos, não foi só átomo. 

P: Ele publicou três artigos. 

A8: Sim, eu não fazia ideia que existia isso, ele publicou três artigos, a parte um, dois e 

três. 

A5: E é engraçado, que nem, no Rutherford, que você consegue ter uma noção de como 

que era machista a época, porque? Por que a Marie Curie, na descoberta dela, ela não 

mexia com tubo de ensaio, ela mexia com baldes de vinte quilos. Porque? Por que na 

universidade era totalmente machista, as cientistas não eram aceitas, então nesse artigo ele 

coloca isso, ela trabalhava com baldes de vinte quilos enquanto o marido dela trabalhava 

com tubos de ensaio, porque ela era mulher.   

A8: Aqui fala ó, o segundo e o terceiro artigo da trilogia de Bohr, detalham um pouco 

mais a estrutura do átomo isolado e a formação de moléculas com mais de um átomo. E 

ninguém sabe que ele faz isso né? Ninguém fala que existe esses artigos.  

Autor: As autoras 

 

As discussões feitas pelos licenciandos a respeito do contexto da época, das relações 

externas à ciência que permeiam diversas esferas sociais, evidenciam a importância desse 

estudo para problematizar a visão dos licenciandos quanto ao desenvolvimento histórico do 

 
24 Se refere ao desenvolvimento histórico apresentado no Plano de Aula feito antes dos estudos históricos. 
25 Se refere ao artigo selecionado e apresentado na atividade anterior à discussão do texto. 
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conceito de átomo, que até então era bastante ingênua e restrita às narrativas normalmente 

contidas dos livros didáticos. 

No momento subsequente, os licenciandos responderam, por meio do documento 

online, a seguinte questão: “A partir dos estudos realizados até o momento, apresente sua 

proposta de conteúdo histórico e alguma(s) estratégia(s) que você considera pertinente 

utilizar em sala de aula, justificando a sua resposta”. O Quadro 2 apresenta as propostas 

feitas pelos licenciandos. 

 

Quadro 2: Proposta de seleção de conteúdo histórico feitas pelos licenciandos 

Sujeito Resposta 

A1 Acredito que primeiramente os alunos devem se familiarizar com o conceito de 

modelos. [...] Acho que o modelo mais aceito deve ser trabalhado com uma 

ênfase maior, mas seria importante abordar essa evolução em cada período 

respectivo, até para que se rompam ideias “erradas” de contextos. 

A2 Eu acredito que a abordagem deve ser realizada desde o início com os gregos 

até o modelo de Rutherford-Bohr. Contudo, dando ênfase no período de 

Dalton a Rutherford. [...] Juntamente com a proposta que os alunos, através 

das discussões e do uso de simuladores, possam propor seu próprio modelo 

atômico. 

A3 Acredito que é importante que os alunos entendam o contexto vivido na época 

em que cada modelo atômico foi proposto. [...] O objetivo de tentar inserir o 

aluno no contexto em que viviam os cientistas de cada época, é fazer com que 

eles percebam as dificuldades que eles enfrentaram para realizar seus estudos. 

A4 Acredito ser essencial para o entendimento dos estudantes abordar 

primeiramente o conceito de modelos e representações. [...] Com isso, pode-

se trabalhar os principais modelos, desde a teoria de Demócrito até 

Rutherford-Bohr. É preciso em todos estes modelos apresentar ao contexto 

histórico que cada modelo está inserido, levando em conta fatores sociais, 

políticos e econômicos envoltos em cada período. 

A5 Por se tratar do primeiro contato dos alunos a respeito de modelos atômicos, 

acredito que seja importante que se destaque a importância dos modelos e 

representações, no que tange a construção científica. [...] Acho mais 
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interessante que sejam trabalhados textos, situações e atividades voltadas para 

as construções dos primeiros modelos atômicos, bem como os modelos 

propostos pelos gregos à Thomson, visto que abordagem histórica é mais rica 

e interessante, a meu ver. 

A6 Nesse primeiro contato que os alunos têm com modelos atômicos, é importante 

salientar a noção do que são modelos e representações e a sua importância no 

âmbito das ciências. Em seguida, fala-se sobre a evolução dos conceitos 

referentes à estrutura da matéria desde os filósofos gregos até o modelo de 

Bohr. 

A7 Penso que os alunos já têm um certo “contato” com as teorias de Dalton para 

frente, por isso, acho que talvez, neste momento, seja mais importante enfatizar 

a história inicial, desde os gregos, filósofos, pois é um assunto que não é falado 

nas escolas. 

A8 Não respondeu. 

A9 Acho que seja importante tratar sobre os primeiros registros do atomismo (na 

Grécia). Enfatizar que mesmo havendo este modelo, muito dos filósofos da 

época não aceitavam esta teoria, mostrando que nem sempre uma teoria é 

aceita logo que proposta e talvez comentar sobre a influência política e social 

dos filósofos (cientistas), nas decisões que eram aceitas pela comunidade 

científica. 

Autor: As autoras 

 

 Nota-se que os licenciandos A1, A4, A5 e A6 destacaram a importância da discussão 

sobre a natureza dos modelos e sua importância para a ciência. Esse aspecto, de natureza 

filosófica, é imprescindível para as discussões voltadas à NdC e se configura uma importante 

contribuição para a construção do planejamento. Outra contribuição significativa foi 

evidenciada por A2, ao propor a utilização de simuladores para lidar com a natureza abstrata 

do conceito, pensando em atividades nas quais os alunos são colocados na posição do 

cientista. 

Com relação ao conteúdo histórico, as respostas demonstraram os desafios previstos 

por Forato, Martins e Pietrocola (2011), uma vez que os licenciandos defendem as 

reconstruções históricas lineares ou a discussão de um longo período histórico. Dos nove 

licenciandos, seis destacaram o estudo de modelos que compreendem mais de vinte séculos 
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para serem desenvolvidos. Considerando o tempo didático disponibilizado pelos professores 

da rede estadual de ensino de 10 h-a, além de inviável, essa proposta vai de encontro às 

recomendações historiográficas atuais. Apenas dois licenciandos, A7 e A9, destacaram um 

período que poderia ser abordado no tempo didático disponibilizado, que compreende a 

gênese da teoria atômica na Grécia. 

 Mesmo com todas as etapas e discussões feitas até o momento, romper com as 

reconstruções lineares e selecionar um contexto específico não foi tarefa simples. Após a 

reflexão dos pressupostos historiográficos elencados por Forato, Martins e Pietrocola (2011), 

a seleção do conteúdo histórico foi afunilada para duas propostas: o átomo no contexto da 

Grécia e a proposição do modelo atômico por Rutherford. Nesse momento, além das 

opiniões dos licenciandos, a participação do professor 1 foi fundamental, em virtude de 

considerar o modelo atômico de Rutherford importante na compreensão atual da estrutura 

atômica e, por estar inserido no contexto histórico do desenvolvimento do conhecimento 

científico da radioatividade, pouco explorado no contexto do Ensino Médio. Desse modo, 

após os estudos preliminares, o modelo atômico de Rutherford foi selecionado como 

conteúdo histórico da SD. 

 A etapa de Concepção à Priori também se realizou em dois movimentos. 

Primeiramente, a partir da realização de um Grupo Focal sobre planejamento, identificou-se 

algumas concepções importantes apresentadas pelos licenciandos, tais como: O 

planejamento e a organização dos conteúdos, objetivos, estratégias, recursos didáticos e 

avaliação a serem utilizadas em um determinado tempo; Planejar não é sinônimo de seguir 

o livro didático; O planejamento não é algo pronto e acabado, a cada aplicação ele pode ser 

reestruturado; Embora exista um planejamento teórico, o mesmo pode adaptar-se para a 

realidade que está sendo implantado; e o planejamento reflete as características e 

metodologias adotadas pelo professor. 

 Em seguida, os licenciandos organizaram, em duplas, um Plano de Aula, antes de 

qualquer estudo teórico. No quadro 5, sintetizamos as principais características desse 

planejamento. 

 

Quadro 5: Síntese dos Planos de Aula 

Sujeitos Conteúdos Atividades propostas 

A1 e A4 Papel do modelo na ciência; 

Modelo atômico de Dalton. 

Representação de uma imagem; 

Texto teórico e atividades modelo Dalton; 
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A5 e A6 Representações no ensino de 

química; 

Processo de construção dos 

modelos. 

Problematização sobre uso de modelo; 

Texto sobre os modelos atômicos; 

Discussões sobre limitações dos modelos. 

A3, A7 e 

A9 

Papel do modelo na ciência; O que há na caixa? 

Contextos históricos; 

Do que é feita a matéria? 

A2 e A8 Modelo atômico quântico Software Monte um átomo 

Proposição do modelo 

Autor: As autoras 

 

 Nos planejamentos desenvolvidos por A1 e A4 e por A5 e A6 são apresentados textos 

com informações de cunho histórico, no entanto, ainda fundamentados em informações 

superficiais que praticamente se resumem a nomes e datas, não muito distante do que já é 

posto nos livros didáticos. Ademais, em todos os planejamentos há a discussão sobre os 

modelos. Enquanto que nos planejamentos de A5 e A6 há uma discussão, a partir de 

questionamentos orais que não garantem a participação de todos os alunos, voltada ao uso 

dos modelos, nos planejamentos de A1 e A4 e de A3, A7 e A9, foram pensadas atividades 

para problematizar o uso dos modelos na ciência. Já no planejamento de A2 e A8, os 

licenciandos propuseram que os alunos criassem um modelo a partir de uma atividade no 

simulador: Monte um átomo, desenvolvido pelo PhET Interactive Simulations26. 

 Em termos de estratégias, desde o planejamento inicial, os licenciandos buscaram 

atividades que tencionavam na problematização dos aspectos a serem abordados, não se 

restringindo em metodologias voltadas à transmissão de conteúdo, conforme indicam 

Carvalho e Gil-Pérez (2011), são tradicionalmente empregadas no ensino de ciências.   

 O segundo movimento de Concepção à priori se deu após as discussões direcionadas 

para a seleção do conteúdo histórico. Algumas ideias trazidas pelos licenciandos no Plano 

de Aula foram inseridas na SD, outras atividades basearam-se em outros estudos. Para a 

definição da estrutura das 10 h-a, individualmente os alunos fizeram uma proposta inicial 

para a SD, que foi debatida coletivamente até que se chegasse a uma estrutura única. 

 
26 Grupo da Universidade do Colorado. Software disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-an-atom 
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 A partir dessa estrutura básica de cada aula da SD, em duplas, os licenciandos 

elaboraram cada uma das atividades que compôs o planejamento. É importante salientar que, 

no decorrer do planejamento, além dos artigos selecionados pelos estudantes, disponibilizou-

se aproximadamente trinta arquivos, contemplando artigos, dissertações e teses, para 

subsidiar a fundamentação teórica e a construção de atividades para o planejamento.  

Após esse momento, ocorreu a Análise a priori, na qual cada atividade da SD foi 

debatida em sala, discutindo seus objetivos, encaminhamentos, possíveis atitudes dos alunos 

frente às atividades, etc. Isto posto, deu-se a etapa da Experimentação, caracterizada pela 

aplicação da SD na Educação Básica pelos licenciandos. A estrutura básica da SD, com as 

aulas, atividades e objetivos, é apresentada no Quadro 6. 

 

Quadro 6: Apresentação da estrutura básica da SD elaborada pelos licenciandos e 

implementada na Educação Básica 

A
u

la
  

Atividade 

 

Objetivo 

 

Descrição 

1 Aplicação 

do pré-teste 

Investigar as 

concepções prévias 

acerca dos modelos 

atômicos e da 

ciência 

Foi aplicado um questionário com seis perguntas 

abertas elaboradas ou reestruturadas a partir de 

outras investigações (CAPUANO, et. al., 2007; 

PRATES JUNIOR e SIMÕES NETO, 2015; 

etc.). 

2 Os modelos 

na ciência: 

O que tem 

nessa caixa? 

Problematizar o 

conceito de modelo 

e seu processo de 

construção na 

ciência 

Os alunos receberam uma caixa fechada com um 

objeto dentro que deveria ser caracterizado sem 

observá-lo diretamente. Essa atividade foi uma 

ideia do Plano de Aula aprimorada com base na 

atividade desenvolvida por Brockington (2005). 

3 Viagem 

pelo tempo: 

o átomo por 

mais de 20 

séculos 

Debater sobre o 

desenvolvimento 

histórico da 

constituição da 

matéria, desde os 

gregos até 

Thomson 

Foram construídos 27 cartões de personagens e 

contextos históricos que continham uma imagem 

e uma breve descrição para ser colocada pelos 

alunos do Ensino Médio em ordem cronológica, 

construindo uma linha do tempo assim como 

proposto por Forato (2009). 
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4 Eu, 

cientista? 

Investigand

o evidências 

experimenta

is 

Problematizar o 

papel do 

experimento na 

construção do 

conhecimento 

científico por meio 

de um software 

Essa atividade foi realizada no laboratório de 

informática utilizando o Software Espalhamento 

de Rutherford. Os alunos deveriam cumprir um 

roteiro de atividades para analisar e interpretar 

as evidências do experimento de 

bombardeamento de partículas alfa, utilizado 

por Rutherford na proposição do modelo 

atômico. 

5 O que as 

evidências 

me dizem? 

Propondo 

um modelo 

científico 

Discutir os aspectos 

históricos 

envolvidos na 

descoberta da 

radioatividade e 

propor uma solução 

para o problema 

apresentado no 

Estudo de Caso 

Foi trabalhado um estudo de caso (SÁ, 

FRANCISCO e QUEIROZ, 2007), com uma 

narrativa do contexto histórico do experimento 

de bombardeamento de partículas alfa, 

elaborado com base em Marques e Caluzzi 

(2003), Cordeiro e Peduzzi (2011), Melzer 

(2012) e Derossi e Freitas-Reis (2015). Ao final 

do caso, uma questão problema solicitava aos 

estudantes propor um modelo a partir das 

evidências experimentais obtidas. 

6 Defendendo 

nosso 

modelo com 

unhas e 

dentes 

Problematizar o 

processo de 

construção de um 

modelo 

Após a proposição dos modelos, foi realizado 

um debate para apresentar e argumentar sobre o 

modelo proposto por cada grupo, de modo a 

confrontar as diferenças e semelhantes entre as 

propostas. 

7 E os 

modelos da 

ciência? 

Como são? 

Retomar os 

aspectos voltados à 

estrutura atômica e 

NdC e discutir o 

conceito de 

radioatividade 

As atividades realizadas até então foram 

discutidas e os conceitos científicos foram 

sistematizados a partir das ideias desenvolvidas 

nas aulas anteriores, utilizando a metodologia de 

aula expositiva dialogada.  

8a Aplicação 

do Pós-teste  

Avaliar a 

compreensão dos 

O questionário do pré teste foi novamente 

aplicado. 
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estudantes a partir 

da SD 

8b Entrega do 

trabalho: 

Eu, artista? 

O 

desenvolvi

mento do 

modelo 

atômico de 

Rutherford 

Avaliar a 

compreensão da 

história do modelo 

atômico de 

Rutherford 

Essa atividade foi desenvolvida na forma de 

trabalho para casa e os alunos deveriam construir 

uma história em quadrinhos, utilizando desenhos 

próprios ou um site disponibilizado para a 

criação de histórias em quadrinhos, retratando a 

história do modelo atômico de Rutherford 

9 Aula de 

revisão 

Realizar um 

feedback das 

atividades 

Os licenciandos devolveram as atividades 

corrigidas e discutiram as dúvidas ainda 

restantes sobre os assuntos abordados. 

10 Eu, 

jornalista? 

O 

desenvolvi

mento 

modelo 

atômico de 

Rutherford 

Avaliar o 

conhecimento 

construído a partir 

das atividades 

desenvolvidas na 

SD por meio de um 

jornal 

Essa atividade foi desenvolvida como avaliação 

de recuperação. O layout e atividades para o 

jornal estavam previamente definidos e os 

alunos deveriam completar os espaços 

disponíveis para textos e desenhos a partir dos 

conhecimentos desenvolvidos na SD, tais como, 

a vida de um cientista, o experimento e a 

interpretação do experimento e a proposta do 

modelo atômico de Rutherford. 

Autor: As autoras 

 

 Após a aplicação da SD, ocorreu a etapa de Análise à posteriori, na qual os 

licenciandos refletiram sobre as contribuições e lacunas de cada atividade com vistas ao seu 

aprimoramento, por meio de um questionário aberto autoavaliativo. Dentre as contribuições 

do pré e pós teste, os licenciandos elencaram a análise da construção de conhecimentos a 

partir da SD, a importância da identificação dos conhecimentos prévios e a possibilidade de 

levar os alunos a refletirem sobre a ciência. Entre as lacunas, destacaram que haviam 

perguntas com respostas de ordem pessoal, isto, por sua vez, dificultava na correção desse 

tipo de atividade, relataram dificuldades na aplicação pelo fato do pré e pós teste possuírem 
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questões iguais, além de considerarem que as questões ficaram muito complexas para o pré 

teste e que seria importante ter questões mais abrangentes. 

As contribuições arroladas pelos licenciandos na aplicação da atividade “Os modelos 

na ciência: O que tem nessa caixa?”, tornou evidente a importância de os alunos vivenciarem 

o processo científico por meio de uma atividade lúdica e que os motivassem e envolvessem 

na aprendizagem, através do trabalho em grupo. Acerca das lacunas, em alguns casos, houve 

dificuldade com a indisciplina dos alunos do Ensino Médio na aplicação e o tempo da aula 

não foi suficiente para finalizar a atividade. Além disso, um licenciando chamou atenção 

para a escolha inadequada dos objetos colocados dentro da caixa e outro destacou a 

dificuldade de possibilitar a compreensão em relação a natureza abstrata dos modelos. 

Consoante aos licenciandos, a aplicação da atividade “Viagem pelo tempo: o átomo 

por mais de 20 séculos” foi importante para auxiliar no conhecimento do processo de 

desenvolvimento da ciência, além de possibilitar a compreensão sobre o contexto histórico 

e do trabalho dos cientistas. Ademais, um licenciando elencou a possibilidade de conhecer 

modelos menos familiares e outro sobre a desmistificação da linearidade da ciência. No 

entanto, em boa parte das aplicações, faltou tempo para conclusão da atividade, assim sendo, 

levando em consideração o tempo disponível, as discussões podem ter ficado superficiais. 

Apenas um licenciando considerou a dinâmica da construção da linha do tempo cansativa e 

desinteressante para os alunos. 

É importante destacar que o objetivo da construção da linha do tempo não é reforçar 

a noção de construção linear do conhecimento, mas possibilitar a localização temporal do 

desenvolvimento científico em diferentes contextos. Esse recurso é um encaminhamento 

para lidar com o conflito entre extensão e profundidade das abordagens históricas, de modo 

que “a linha do tempo permitiria ‘visualizar’ o momento histórico em que ocorreu e apontar 

para o contexto cultural subjacente” (FORATO, 2009, p. 119). 

Após a aplicação da atividade “Eu, cientista? Investigando evidências 

experimentais”, os licenciandos destacaram que essa atividade possibilitou a compreensão 

da natureza abstrata por meio da visualização das evidências através do software, auxiliando 

na compreensão do conceito. Além disso, a partir da utilização de tecnologia, os licenciandos 

destacaram a boa aceitação dos alunos do Ensino Médio com relação à essa atividade. Uma 

das dificuldades abordadas pelos licenciandos foi a de problematizar que se tratava de uma 

representação, de modo que os alunos não tomassem o modelo apresentado no software 

como real. Acerca do roteiro de atividades, dois licenciandos relataram problemas com 
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questões confusas ou que deixaram de ser respondidas pelos alunos. Com relação à dinâmica 

da aula, dois licenciandos sinalizaram problemas com a gestão do tempo para a realização 

da atividade, um licenciando teve problema com a indisciplina e um licenciando relatou que 

havia número excessivo de alunos para o espaço do laboratório de informática. 

Dentre as contribuições da atividade “O que as evidências me dizem? Propondo um 

modelo científico”, os licenciandos destacaram a importância da discussão do contexto 

histórico e a construção de um modelo a partir das evidências, além de ser uma metodologia 

que envolve a resolução de um problema e aborda sobre evidências experimentais. Dentre 

as dificuldades, dois licenciandos consideraram a linguagem do texto complexa para os 

alunos do Ensino Médio, um licenciando relatou problemas para que os alunos construíssem 

um modelo próprio, sem consultar outras fontes, um licenciando relatou que os alunos 

tiveram dificuldade na proposição dos modelos e um licenciando destacou que o texto foi 

desinteressante para os alunos. 

Na atividade “Defendendo nosso modelo com unhas e dentes”, os licenciandos 

destacaram a contribuição do debate para que os alunos compreendessem sobre a coerência 

dos modelos propostos, destacaram o papel ativo dos alunos e a importância da pergunta 

nessa atividade, uma vez que esta favorece a construção de argumentos e possibilita aos 

alunos do Ensino Médio a compreensão do papel do cientista e a subjetividade das 

observações na construção da ciência. Entre as dificuldades, os licenciandos destacaram que 

foi preciso estimular o debate e argumentação dos alunos, por se tratar de uma atividade que 

não são habituados, além de alguns problemas com indisciplina. Acerca do encaminhamento 

da aula, um licenciando considerou que seria necessário estabelecer critérios mais claros 

para o debate e outro elencou que o tempo foi insuficiente. 

Na atividade de fechamento “E os modelos da ciência? Como são?”, os licenciandos 

destacaram a importância da discussão dos conceitos científicos como um momento para dar 

um feedback ou tirar as dúvidas dos alunos, bem como debater sobre as falhas dos modelos 

científicos. Acerca das lacunas, três licenciandos atentaram para problemas relacionados à 

seleção dos conceitos abordados, no sentido de não abordar com maior ênfase os conteúdos 

que consideravam importante, dois licenciandos relataram problemas na gestão do tempo, e, 

por fim, dois licenciandos destacaram que a metodologia voltada para a transmissão de 

conteúdo causou a falta de atenção dos alunos à aula, aspecto ainda não relatado, visto que, 

com algumas exceções, em todas as turmas, os alunos do Ensino Médio estavam envolvidos 

nas atividades propostas até então. 
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Dentre as contribuições da atividade “Eu, artista? O desenvolvimento do modelo 

atômico de Rutherford retratado em uma história em quadrinhos!”, os licenciandos 

destacaram sobre a utilização da criatividade e expressão artística dos alunos para avaliar os 

conhecimentos da história de Rutherford. No entanto, muitos alunos deixaram de fazer a 

atividade, provavelmente por ser um trabalho para ser feito em casa. Com isso, um 

licenciando relatou que haviam atividades iguais e um licenciando salientou que seria 

importante a realização dessa atividade em sala. Além disso, um licenciando considerou 

difícil de avaliar a história em quadrinhos produzida pelos alunos. 

 Por fim, após a aplicação da atividade “Eu, jornalista? O desenvolvimento do 

modelo atômico de Rutherford retratado em um jornal!”, os licenciandos a consideraram 

uma avaliação diferenciada, que propiciou a utilização da criatividade, válida para avaliar a 

construção de conhecimentos da história da ciência. Entre as lacunas, dois alunos destacam 

que a atividade ficou muito aberta e dois licenciandos relataram a dificuldade em relação aos 

critérios para correção. 

 A aplicação da SD no Ensino Médio foi bem avaliada pelos licenciandos apesar dos 

problemas. Entre as dificuldades enfrentadas, os licenciandos abordaram aspectos como a 

gestão do tempo para a realização das atividades e a indisciplina dos alunos durante as aulas, 

aspectos que podem ser contornados e também caracterizam perfis diferentes entre as 

turmas. No que se refere à inserção de NdC em sala de aula a partir da HFC, as atividades 

apresentaram-se significativas tanto na discussão dos conceitos científicos em si, como sobre 

o processo de sua construção. A partir desse estudo, consideramos que para a inserção de 

discussões sobre a NdC em sala de aula, além de um planejamento voltado para tal, é 

importante que o professor tenha uma visão coerente sobre a ciência e reconheça a 

importância de ensinar ciência e sobre ciência, de modo a construir em suas aulas uma visão 

crítica acerca do empreendimento científico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesse estudo, foi possível analisar as ações realizadas no contexto do Programa de 

Formação, envolvendo o planejamento e validação de uma SD sobre o modelo atômico de 

Rutherford. Apesar dos desafios já considerados na literatura a respeito da utilização de 

narrativas históricas na Educação Básica, as pesquisas em formação de professores têm 

evidenciado a importante contribuição de abordagens explícitas de NdC a partir da HFC 
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tanto na compreensão sobre a ciência quanto na inserção desses aspectos em sala de aula por 

parte dos docentes. 

 Partindo desse contexto, as ações do Programa de Formação envolvendo o 

planejamento e validação da SD configuram-se como fundamentais no contexto de formação 

dos professores no sentido de mobilizar saberes e possibilitar a compreensão e o ensino da 

ciência a partir de uma visão mais contextualizada do empreendimento científico. 

 A seleção do conteúdo histórico para o planejamento, apesar de complexa, foi 

importante para oportunizar a reflexão acerca do desenvolvimento da ciência e romper com 

a visão ingênua e simplista, normalmente apresentada nos livros didáticos sobre os modelos 

atômicos. A partir dos estudos realizados, noções como a natureza abstrata dos modelos na 

ciência, a influência do contexto externo à ciência em seu processo de construção, o papel 

do experimento na construção do conhecimento científico e a subjetividade na observação e 

interpretação de evidências experimentais, bem como o papel do cientista na construção do 

conhecimento científico foram discutidas de modo a possibilitar a compreensão mais 

adequada em relação a NdC por parte dos licenciandos. 

 As atividades desenvolvidas no contexto do planejamento foram importantes para 

problematizar esses aspectos na Educação Básica e se mostraram significativas tanto em 

termos da construção de conhecimentos científicos quanto na compreensão do 

empreendimento científico, conforme a avaliação à posteriori feita pelos licenciandos. 

Durante a aplicação, as principais dificuldades encontradas pelos licenciandos são a gestão 

do tempo e a organização em sala de aula, vale ressaltar que isto pode ser decorrente da falta 

de experiência em lidar com a sala de aula. Para analisar se o tempo didático foi adequado 

às discussões propostas, faz-se necessário a aplicação da SD em outros contextos, ação a ser 

realizada futuramente. Salientamos, também, que para uma futura aplicação, o planejamento 

deve ser revisto no sentido de trazer maior clareza acerca dos encaminhamentos das 

atividades, de modo que qualquer professor que tenha acesso a esse planejamento possa 

desenvolver em suas aulas. 
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ARTIGO 4 

NATUREZA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE QUÍMICA: 

REFLEXÕES SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 

CONTEXTO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL 

DE PROFESSORES27 

 
27 Artigo elaborado de acordo com as normas da Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemática. 
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A NATUREZA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE QUÍMICA: REFLEXÕES SOBRE AS 

AÇÕES DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES 

 

THE NATURE OF SCIENCE IN CHEMICAL TEACHING: REFLECTIONS OF 

ACTIONS DEVELOPED IN THE CONTEXT OF AN INITIAL TEACHER 

TRAINING PROGRAM 

 

Resumo 

Por meio do desenvolvimento da investigação, retratada neste artigo, tencionamos analisar as 

ações realizadas no decorrer de um Programa de Formação Inicial de Professores de Química 

voltado para a compreensão e ensino dos aspectos da Natureza da Ciência (NdC) a partir da 

História e Filosofia da Ciência (HFC). A pesquisa foi desenvolvida com nove licenciandos que 

cursavam o componente curricular de Estágio Supervisionado II no contexto de uma 

Universidade pública e de uma Escola da Rede Estadual de Ensino do estado do Paraná. Em 

termos metodológicos, a pesquisa é caracterizada como pesquisa-ação, na qual foram utilizados 

diversos instrumentos de coleta de dados, no intento de triangular as informações constituídas. 

Sendo que, neste artigo, nos centramos na análise de um questionário de autoavaliação, aplicado 

logo após o término das atividades na Escola, e o Portfólio elaborado como avaliação final do 

estágio, referente a todas as atividades realizadas nesse componente curricular. Os resultados 

indicam que as ações explícitas para a compreensão e ensino da NdC se mostraram 

significativas, no sentido de possibilitar aos licenciandos uma compreensão mais crítica acerca 

da ciência e o processo de desenvolvimento do conhecimento científico, principalmente, 

quando os licenciandos refletiram e planejaram atividades voltadas para uma abordagem da 

HFC. No que se refere à inserção dos aspectos da NdC em sala de aula, consideramos que o 

Programa de Formação oportunizou a concretização desse objetivo de modo a proporcionar 

uma experiência importante aos futuros professores, uma vez que terão subsídios para 

implementar ações semelhantes em futuras intervenções na sua prática docente.   

Palavras-chave: Ensino de Química, Formação Inicial de Professores, Pesquisa-ação. 

 

Abstract 

Through the development of research, portrayed in this article, we intend to analyze the actions 

carried out during an Initial Teacher Training Program of Chemistry focused on the 

understanding and teaching of the Nature of Science (NOS) aspects from the History and 

Philosophy of Science. Science (HFS). The research was conducted with nine undergraduates 

who attended the Supervised Internship II curricular component in the context of a public 

University and a School of the State School of Paraná. In methodological terms, the research is 

characterized as action research, in which several data collection instruments were used in order 

to triangulate the constituted information. In this article, we focus on the analysis of a self-

assessment questionnaire, applied shortly after the end of the activities at the School, and the 

Portfolio prepared as the final evaluation of the internship, referring to all activities performed 

in this curricular component. The results indicate that the explicit actions for the understanding 

and teaching of the NOS were significant, in order to enable the undergraduates a more critical 

understanding about science and the process of scientific knowledge development, especially 

when the undergraduates reflected and planned activities aimed at for an HFS approach. 

Regarding the insertion of aspects of the NOS in the classroom, we consider that the Training 

Program provided the opportunity to achieve this goal in order to provide an important 

experience for future teachers, as they will have subsidies to implement similar actions in future 

interventions in the classroom your teaching practice. 

Keywords: Chemistry Teaching, Initial Teacher Education, Action Research.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este texto retrata parte de uma investigação mais ampla, com o desenvolvimento de uma 

pesquisa de natureza qualitativa e que retrata uma pesquisa-ação, na qual foi desenvolvido um 

Programa de Formação Inicial voltado à compreensão e o ensino dos aspectos da Natureza da 

Ciência (NdC) por meio da História e Filosofia da Ciência (HFC), mais especificamente 

relacionado ao conceito de átomo. 

A pesquisa foi desenvolvida, em nível de doutorado, com a participação de nove 

licenciandos em química, no componente curricular do Estágio Supervisionado II. Desses 

sujeitos, sete participaram da pesquisa realizada no contexto do mestrado, assim que 

ingressaram no curso de Licenciatura em Química, na qual investigou-se os obstáculos 

epistemológicos na compreensão do conceito de átomo (REIS, 2015). Pautando-nos nas 

reflexões filosóficas de Bachelard (1996), nesse estudo compreendemos alguns aspectos que se 

constituíram como desafios na compreensão desse conceito, tais como a noção de real 

científico, o uso dos modelos e representações na ciência e a complexidade no desenvolvimento 

científico desse conceito. 

Bachelard (1996) destaca que compreender o processo do desenvolvimento científico 

implica em conhecer a história da ciência, uma vez que “o ensino dos resultados da ciência 

nunca é um ensino científico” (BACHELARD, 1996, p. 289). Dessa forma, considerando o 

importante papel da HFC no ensino e as dificuldades na compreensão do conceito de átomo 

investigadas no mestrado, durante o Programa de Formação, foram desenvolvidos o 

planejamento e a validação de uma Sequência Didática (SD) para abordagem do modelo 

atômico de Rutherford na perspectiva histórica. 

Nessa perspectiva, nosso objetivo se centrou em analisar as ações desenvolvidas no 

Programa de Formação, buscando refletir acerca do seguinte problema: em que medida as ações 

desenvolvidas no contexto deste Programa de Formação apresentam-se como potencialmente 

significativas para a compreensão e o ensino da Natureza da Ciência por meio da História e 

Filosofia da Ciência? 

 

A pesquisa-ação na Formação de Professores 

 

 Segundo Latorre (2005), não é tarefa fácil definir pesquisa-ação, uma vez que existem 

diversas definições e uma variedade de práticas que se configuram como pesquisa-ação. Dessa 

forma, para o autor, pesquisa-ação “é um termo genérico que se refere a uma ampla gama de 

estratégias realizadas para melhorar o sistema educacional e social” (LATORRE, 2005, p. 23, 

tradução nossa). 

 Concordamos com Bartolomé (1986) que caracteriza a pesquisa-ação como um 

processo reflexivo que vincula de modo dinâmico a pesquisa, a ação e a formação. Nesse 

sentido, Lewin (1946), considera que esses três elementos são essenciais para o 

desenvolvimento profissional. Para tanto, a pesquisa-ação é desenvolvida em ciclos que 

envolvem planejamento, implementação e avaliação (LEWIN, 1946). 

Diferente da pesquisa social tradicional, a pesquisa-ação é caracterizada como prática, 

participativa e colaborativa, emancipatória, interpretativa e crítica (ZUBER-SKERRITT, 

1992). Dessa forma, Latorre (2005, p. 27, tradução nossa) destaca que “o objetivo fundamental 

da pesquisa-ação não é tanto a geração de conhecimento quanto questionar as práticas sociais 

e os valores que as integram para explicá-las. A pesquisa-ação é um poderoso instrumento para 

reconstruir práticas e discursos”. 

A reconstrução de práticas e discursos, embora seja tarefa árdua, pode ser alcançada 

devido ao caráter cíclico da pesquisa-ação, uma vez que esta objetiva a reflexão sobre a ação 
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planejada, gerando novos ciclos de planejamento, ação e reflexão. Assim, a pesquisa-ação é 

caracterizada “como uma ‘espiral autorreflexiva’, que começa com uma situação ou problema 

prático, que é analisado e revisado para melhorar essa situação e o plano ou intervenção é 

implementado enquanto se observa, reflete, analisa e avalia, para repensar um novo ciclo” 

(LATORRE, 2005, p. 39, tradução nossa). 

Reconhecemos, portanto, a importante contribuição da reflexão na formação de 

professores. Conforme Dewey (1979) a ação pode ser pensada em termos de crença ou de 

reflexão: no primeiro caso, pensar é sinônimo de crer, e no segundo de refletir. O autor destaca 

que o pensar reflexivo prevalece sobre a crença tendo em vista que a reflexão questiona as 

crenças (DEWEY, 1979). Nesse movimento é que se torna possível a reconstrução de práticas 

e discursos. 

No que tange à formação de professores, uma crença muito comum é que basta conhecer 

a matéria a ser ensinada para se tornar um bom professor (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011). 

Essa noção é fruto do modelo formativo pautado na racionalidade técnica, na qual o professor 

é visto como um usuário de técnicas elaboradas por especialistas (SCHÖN, 1983). É nesse 

contexto que a pesquisa-ação pode contribuir para a formação de professores, uma vez que 

insere o professor no contexto de planejamento, ação e reflexão sobre sua própria prática 

pedagógica, aspectos característicos de uma formação pautada no modelo formativo da 

racionalidade prática e crítica (DINIZ-PEREIRA, 2014).  

Assim, a pesquisa-ação se configura “uma alternativa de reconstrução do significado do 

exercício das práticas pedagógicas, em especial na ressignificação da natureza da prática 

docente” (FRANCO, 2008, p. 105). No ensino de ciências, a pesquisa-ação vem se 

configurando como um encaminhamento metodológico significativo para investigações com 

foco na formação de professores (ROSA; SCHNETZLER, 2003; BERNAL; JIMÉNEZ-

PÉREZ; JIMENÉZ, 2008; FIGUERÊDO; JUSTI, 2011). Ante o exposto, pesquisa-ação, nesse 

estudo, volta-se para a compreensão e ensino de NdC de forma explícita por meio da HFC, no 

contexto de um Programa de Formação Inicial de Professores de Química. 

 

Natureza da Ciência na Formação de Professores 

 

Paixão e Cachapuz (2003) discutem a importância de ações voltadas para a formação de 

professores a partir dos pressupostos da Didática das Ciências e da Nova Filosofia da Ciência 

(NFC). Conforme os autores, “fazer formação de professores baseada na reflexão 

epistemológica de um tema concreto resulta na melhoria substancial do desempenho 

profissional e que, desse modo, as imagens sobre Ciência passadas na sala de aula se aproximam 

mais da perspectiva da NFC” (PAIXÃO; CACHAPUZ, 2003, p. 32). Diante desse contexto, 

desenvolveram um Programa de Formação Continuada, estruturado em três etapas e com 

duração de três anos e meio: caracterização do ponto de partida, planejamento de mudança e 

inovação das práticas. Assim, Paixão e Cachapuz (2003, p. 36) destacam que ações semelhantes 

possibilitam com que os “professores façam uma reflexão mais aprofundada sobre o valor da 

História e Filosofia das Ciências para a compreensão da natureza da Ciência e do conhecimento 

científico indispensável para a fundamentação do ensino na perspectiva da literacia científica”. 

Embora reconheça que a literacia ou alfabetização científica seja um objetivo exigente 

para a o ensino de ciências, Paixão e Figueiredo (2015) destacam a importância de a formação 

de professores considerar o ensino da NdC a partir da HFC, de modo que a “investigação em 

didática continue a ter como uma das suas prioridades o desenho e a validação de sequências 

didáticas para o ensino explícito da Natureza da Ciência” (PAIXÃO; FIGUEIREDO, 2015, p. 

308). 

A compreensão da Natureza da Ciência é objetivo educacional há mais de cem anos 

(LEDERMAN, 2018). No entanto, ainda é recorrente, no contexto do ensino, visões 
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descontextualizadas da ciência, tanto na concepção de alunos quanto de professores 

(CACHAPUZ et. al., 2005; LEDERMAN, 2007; GARCÍA-CARMONA; VÁZQUEZ-

ALONSO; MANASSERO-MAS, 2011). A pesquisa nessa linha tem sugerido que o ensino da 

NdC possa ser elaborado e concretizado de forma explícita, por meio da HFC, direcionamento 

que tem se mostrado eficaz para melhorar a concepção e o ensino sobre a ciência (ABD-EL-

KHALICK; LEDERMAN, 2000). Assim, as ações voltadas para esse objetivo, na formação de 

professores, têm se configurado uma importante contribuição para a pesquisa em ensino de 

ciências (OKI; MORADILLO, 2008; FORATO, 2009; SILVA; PRESTES, 2013, MOURA, 

2014; REIS; KIOURANIS, 2018). 

Considerando tais pressupostos, as ações desenvolvidas neste estudo, a partir do 

Programa de Formação, envolvem o planejamento, a implementação e avaliação de uma 

Sequência Didática (SD) abordando o conceito de átomo, mais especificamente, o contexto 

histórico da proposição do modelo atômico de Rutherford, de modo a subsidiar aos futuros 

professores, participantes da pesquisa, para melhor compreensão acerca da Ciência e da 

inserção dos aspectos da NdC em sala de aula, de forma explícita.  

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 A pesquisa, de natureza qualitativa, foi desenvolvida considerando os pressupostos da 

pesquisa-ação. Conforme discutido anteriormente, a pesquisa-ação intervêm em um contexto 

social, buscando resolver um problema ou transformar a realidade (LATORRE, 2005). Para 

tanto, a pesquisa-ação se desenvolve a partir de ciclos retroalimentados pelas reflexões das 

ações planejadas de modo a gerar novos planejamentos, ações e reflexões. Esses ciclos 

desenvolvidos continuamente poderão possibilitar a transformação de paradigmas 

estabelecidos. No caso da formação de professores, o desafio é problematizar as experiências 

vividas enquanto aluno, caracterizada por Carvalho e Gil-Pérez (2011), como formação 

ambiental. 

 

Contexto da Pesquisa-ação e o Programa de Formação 

 

 O componente curricular, Estágio Supervisionado, de um curso de Licenciatura em 

Química, quarto ano, de uma universidade pública estadual paranaense, se constituiu um espaço 

importante para o desenvolvimento do Programa de Formação. Nesse sentido, trata-se de um 

momento privilegiado da formação inicial, em que os licenciandos estão inseridos na Educação 

Básica e, desenvolvem, durante o período de regência, um planejamento norteador das ações 

do estágio, realizado em contato com o docente da escola, sob a orientação do docente da 

universidade. 

 Participaram da pesquisa nove licenciandos, codificados pela letra A seguido de um 

numeral de 1 a 9, matriculados no referido componente curricular. Na aplicação da proposta, 

contamos com a colaboração de dois docentes de Química, efetivos nesta rede de ensino, um 

recém-formado e outro com maior tempo de carreira, ambos formados na instituição em que a 

pesquisa ocorreu. Além disso, a docente do componente curricular do Estágio Supervisionado, 

possibilitou a inserção da pesquisadora, conferindo-lhe autonomia nas ações, orientando e, na 

medida da necessidade, intervindo, nas etapas da realização da pesquisa-ação. 

 O Programa de Formação, desenvolvido em um ano letivo, com carga horária de 136 

h/a, foi estruturado em quatro etapas, sintetizadas na Figura 1. As ações desenvolvidas estão 

descritas dentro da seta, os instrumentos de coleta de dados no lado interno da seta e as etapas 

com a carga horária e o local de realização no lado externo da seta. 

 

Figura 1: Síntese das etapas e ações desenvolvidas no Programa de Formação 
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Autor: As autoras 

 

É importante salientar que o planejamento, aplicação e reflexão de uma SD é uma 

característica do Estágio Supervisionado desenvolvido nessa instituição. Habitualmente, os 

planejamentos elaborados são definidos à critério dos licenciandos e docentes, tanto da 

universidade quanto da rede pública de ensino, sendo desenvolvidos mais de um planejamento 

por turma. Em outra perspectiva, no referido Programa de Formação, em parceria com os dois 

docentes envolvidos, decidiu-se pelo aprofundamento de conteúdo voltado para o modelo 

atômico de Rutherford, de forma que todos os licenciandos desenvolveram coletivamente, o 

mesmo planejamento, em quatro fases, na segunda etapa do programa, conforme apresentado 

na Figura 1. Além disso, o que caracteriza e diferencia este Programa de Formação, são as ações 

voltadas para a compreensão da Ciência e a inserção da NdC por meio da HFC, na Educação 

Básica. Para tanto, o contexto do Estágio Supervisionado se mostrou significativo para 

problematizar as concepções da NdC dos licenciandos, objetivando sua inserção de forma 

explícita na prática pedagógica dos mesmos.  

 

A constituição dos dados 

 

 O fato de a pesquisadora estar inserida no contexto da formação dos licenciandos, em 

diversos tempos e espaços, desde o primeiro ano do curso, seja atuando no componente 

curricular de estágio ou em outros, foi importante para a realização da pesquisa-ação. As ações 

desenvolvidas no Programa de Formação foram desenvolvidas pela pesquisadora, sob a 

orientação e acompanhamento da docente do componente curricular.  
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Dessa forma, destacamos a observação participante como uma estratégia crucial para a 

realização da pesquisa-ação. Conforme Latorre (2005, p. 57), “a observação participante é 

apropriada para o estudo de fenômenos que exigem que o pesquisador seja envolvido e participe 

a fim de obter uma compreensão profunda do fenômeno, como é o caso dos professores 

pesquisadores”. Todas as observações e reflexões realizadas pela pesquisadora foram 

registradas em um diário de bordo. Além disso, algumas aulas da universidade foram gravadas 

em áudio e as aulas da aplicação da SD pelos licenciandos na Escola foram gravadas em vídeo. 

Neste artigo, nosso olhar centra-se nos dados constituídos a partir de um questionário 

de autoavaliação, respondido logo após a aplicação da SD na Escola, composto por seis 

questões abertas, que objetivou proporcionar a reflexão sobre a implementação da SD na 

Escola. Nesse recorte analisaremos quatro dessas questões, conforme apresentadas no Quadro 

1, além das escritas produzidas no Portfólio, definido como “um conjunto coerente de 

documentação refletidamente selecionada, significativamente comentada e sistematicamente 

organizada e contextualizada no tempo, reveladora do percurso profissional” (ALARCÃO, 

2011, p. 60). Esse documento tem sido habitualmente utilizado no Estágio Supervisionado 

como instrumento reflexivo e se constitui como a avaliação final desse componente curricular.  

 

Quadro 1: Questionário de autoavaliação 

1) Você considera que aprendeu sobre história e natureza da ciência ao planejar e aplicar 

a SD? Justifique. 

2) Qual sua avaliação quanto à discussão realizada em sala de aula no ensino médio 

durante a aplicação da SD acerca dos seguintes aspectos: i) Natureza da ciência; ii) 

História da ciência; e iii) Conceitos científicos. 

3) Você considera que o planejamento foi adequado? Justifique e indique, se houver, 

necessidade de alterações no mesmo. 

4) Como você avalia o seu desempenho na condução das aulas no ensino médio? 

Autor: As autoras 

 

 Após a leitura e transcrição das respostas do questionário de autoavaliação e dos 

portfólios28 em um processo reiterativo, foram identificadas as unidades de registro 

significativas que foram organizadas com base na frequência e, por meio desse processo 

indutivo, deu-se a construção de categorias, estabelecidas à posteriori (LUDKE; ANDRÉ, 

1986). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 As ações desenvolvidas no Programa de Formação objetivaram a compreensão e o 

ensino considerando os aspectos da NdC por meio da HFC. Ao serem questionados se o 

Programa de Formação possibilitou a aprendizagem em NdC e HFC, oito dos nove licenciandos 

consideram que sim e um licenciando destacou que não, devido à sua dificuldade, 

principalmente, com a compreensão da HFC, conforme apresentado no Quadro 2. Dos oito 

licenciandos ao avaliarem que houve aprendizagem, dois enfatizaram que ocorreu pouca 

aprendizagem, apontando suas dificuldades. Entre as ações que favoreceram a aprendizagem 

em NdC e HFC, quatro licenciandos destacaram a contribuição das discussões realizadas 

durante o componente curricular que propiciaram o entendimento sobre a ciência e seu processo 

de construção. Outra ação importante para a compreensão da NdC e HFC, na visão de quatro 

 
28 O licenciando A9 não entregou o portfólio e deixou de cursar o componente curricular nas últimas aulas por 

questões pessoais. 
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licenciandos, foi elaborar e implementar na Educação Básica a SD sobre o modelo atômico de 

Rutherford. 

 

Quadro 2: Categorias estabelecidas à para a questão: “Você considera que aprendeu sobre 

história e natureza da ciência ao planejar e aplicar a SD? Justifique”. 

Resposta Categorias Sujeitos Excerto 

Sim Contribuições 

das discussões 

em NdC ou 

HFC 

A1, A4, 

A5, A6 

Além de aprender sobre a EVOLUÇÃO dos 

modelos científicos, algo sobre o qual não tinha 

muito conhecimento, pude conhecer a linha de 

acontecimentos que cercavam cada descoberta sobre 

o átomo e a importância dos modelos em cada 

contexto histórico. Não apenas sobre os modelos, 

mas também aprendi a enxergar com outros olhos 

a história e a valorizar cada descoberta em 

diferentes contextos e épocas (A1). 

Contribuições 

do 

planejamento e 

implementação 

da SD 

A2, A6, 

A7, A8 

As discussões realizadas nas aulas [...], durante o 

planejamento, saciaram muitas das minhas 

curiosidades que eu possuía, além de me instigar a 

querer pesquisar mais ainda sobre este assunto. [...] 

O momento de aplicação é crucial para verificar se 

o que foi discutido em sala de aula foi aprendido. [...] 

fomentar discussões envolvendo a história e 

filosofia da ciência não é tarefa fácil (A2). 

Pouco Dificuldade 

em 

compreender 

NdC 

A9 Ainda tenho dúvidas, pois na minha concepção a 

NdC acaba sendo subjetiva, mesmo tendo alguns 

aspectos fundamentais. Tenho dificuldade de me 

fundamentar para que possa discutir melhor com os 

alunos (A9). 

Ações foram 

insatisfatórias 

A8 As discussões teóricas foram muito poucas e talvez 

muito sucintas e, durante o planejamento foi tudo 

muito corrido e talvez não eu não tenha relacionado 

tão claramente. Durante as aplicações, percebo que 

me preocupei muito com a condução e 

desenvolvimento das aulas e não me atentei tanto 

para os aspectos da natureza da ciência (A8). 

Não  Dificuldade 

com HFC 

A7 A minha maior dificuldade é a questão do 

contexto histórico, penso que para aplicar as aulas, 

foi necessário saber o mínimo para que ficasse claro 

para mim, e assim conseguisse construir com os 

alunos esses conceitos e também para estabelecer 

algumas relações como era um dos nossos objetivos 

das aulas. [...] Para mim esse é um tema um pouco 

difícil que não me cativa, portanto, tenho uma certa 

dificuldade (A7). 

Autor: As autoras 
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 Ao analisar as reflexões voltadas a concepção da NdC apresentadas pelos licenciandos 

A1, A4, A5 e A8 presentes nos portfólios, pode-se notar que as ações foram significativas no 

sentido de proporcionarem a reflexão sobre a ciência e o seu processo de construção, conforme 

exemplificado no seguinte excertos: “O Estágio Supervisionado II contemplou diversos fatores 

importantes para a formação de um futuro docente. No decorrer do ano, estudamos aspectos 

relacionados à natureza da Ciência que provocaram reflexões sobre nossas concepções e o 

que considerávamos ‘fazer Ciência’”(A1) e “[...] foi uma experiência muito significativa para 

o meu processo de formação a elaboração e aplicação dessa sequência didática, visto que me 

auxiliou na formação de uma visão ainda mais crítica de ciências, além de possibilitar um 

contato mais efetivo com os alunos do ensino médio e a inserção no ambiente escolar” (A5).  

 Ao analisar a inserção dos aspectos da NdC em sala de aula, os licenciandos avaliam 

que a partir da SD foi possível compreender sobre a construção da ciência, bem como seu 

caráter mutável e o papel do cientista e dos modelos na ciência. Com relação à discussão dos 

aspectos históricos, sete licenciandos consideraram que a SD possibilitou a discussão do 

contexto histórico do desenvolvimento do modelo atômico de Rutherford e dois licenciandos 

avaliaram que as discussões foram insuficientes. 

 Acerca da abordagem de conceitos científicos, quatro licenciandos consideraram que a 

SD abordou o conceito de modelos, quatro licenciandos consideraram que as atividades 

contribuíram para gerar aprendizagem significativa por parte dos alunos do Ensino Médio e três 

licenciandos entenderam como importante revisar a SD no sentido de rever a ênfase dada aos 

conceitos, especificamente, na aula de fechamento. No Quadro 3 são apresentados as categorias 

e os excertos das respostas dadas pelos licenciandos no questionário de autoavaliação.  

 

Quadro 3: Categorias estabelecidas para a questão: “Qual sua avaliação quanto à discussão 

realizada em sala de aula no ensino médio durante a aplicação da SD acerca dos seguintes 

aspectos: i) natureza da ciência; ii) história da ciência; iii) conceitos científicos”. 

 Categoria Sujeitos Excerto 

N
a
tu

re
za

 d
a
 C

iê
n

ci
a

 

Compreender a 

construção da 

ciência 

A2, A4, 

A5, A6, 

A7, A9 

Foi contemplado a importância do 

desenvolvimento da Ciência como algo necessário 

para explicar problemáticas que surgiram na história 

da humanidade, bem como as limitações desta (A5). 

Importância dos 

modelos na ciência 

A3, A4, 

A6, A7 

Os alunos afirmaram, inicialmente, não saber o que 

era um átomo, [...] eles já haviam estudado sobre isso, 

porém não se lembravam. Acredito que isso 

aconteceu, possivelmente, por ter sido apresentado a 

eles somente os modelos atômicos e não sobre a sua 

natureza. Trabalhar com eles “sobre” os modelos e 

não apenas apresenta-los “pronto” acredito que 

tenha sido mais significativo (A3). 

Papel do cientista A2, A4, 

A8 

A maioria dos alunos conseguiram compreender 

que os cientistas não trabalham sozinhos, são seres 

humanos comuns. Talvez tenha faltado enfatizar um 

pouco mais que a ciência é uma construção humana, 

pelo menos nas nossas aulas isso foi dito em uma das 

últimas aulas (A8). 
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Mutabilidade do 

conhecimento 

científico 

A1, A5, 

A6 

Sobre a natureza da ciência acredito que 

proporcionamos aos alunos ideias para 

compreenderem a importância da Natureza da 

Ciência, a ver a ciência como algo mutável, etc, 

porém acredito que tenha faltado uma retomada mais 

significativa sobre isso (A1). 

H
is

tó
ri

a
 d

a
 C

iê
n

ci
a

 

Compreensão do 

desenvolvimento 

histórico 

A2, A4, 

A5, A6, 

A7, A8, 

A9 

A parte histórica tenho a impressão que foi 

contemplada a todo momento, pois em muitas 

atividades ressaltamos a época, o contexto, quem 

fazia os experimentos, acredito que as atividades que 

mais contribuíram foram a da linha do tempo, e a do 

estudo de caso, acredito que nessas a questão 

histórica ficou mais clara para os alunos o que 

refletiu diretamente nas avaliações. 

Discussões 

históricas foram 

insuficientes 

A1, A3 Este aspecto foi particularmente difícil de ser 

trabalhado, principalmente na aula da construção da 

linha do tempo. Achei que a atividade proposta não 

era interessante e na turma onde fiz estágio foi a aula 

que menos “deu certo”, pois a maior parte da turma 

não participou e os que participaram queriam 

terminar logo para ir embora (A3). 

C
o
n

ce
it

o
s 

ci
en

tí
fi

co
s 

Compreensão 

acerca do conceito 

de modelo 

A2, A4, 

A6, A9 

Na SD foram abordados, em especial, os modelos 

atômicos de Thomson e Rutherford. Falou-se sobre 

os experimentos que levaram os cientistas a 

construírem os modelos e suas falhas foram 

apontadas. Uma vez que diversos recursos foram 

utilizados para introduzir estes conceitos científicos, 

boas discussões surgiram (A6). 

Possibilitou a 

aprendizagem 

significativa 

A1, A3, 

A5, A6 

Os conceitos que foram trabalhados com os alunos 

acredito que tenham sido abordados de maneira 

significativa. Um exemplo disso foi na aula de 

software, onde eles puderam “visualizar” aquilo que 

estávamos discutindo, desta maneira percebi que eles 

compreenderam mais do que se tivéssemos apenas 

exposto os conceitos (A3). 

Necessita 

readequar a ênfase 

dada aos conceitos 

A1, A7, 

A8 

Na aula de software, eu achei que faltou da minha 

parte esclarecer e discutir melhor alguns conceitos e 

na discussão das questões acho que falei as respostas 

muito rápido, sem questioná-los sobre o que haviam 

escrito. Na aula de fechamento teve muitos conceitos 

e A2 conduziu as discussões com muita clareza sobre 

o que estava falando, mas acredito que alguns 

conceitos foram desnecessários e que tenha faltado 

finalizar melhor o modelo de Rutherford. Alguns 

conceitos foram discutidos nas outras aulas, mas 

considero essas duas mais “conceituais” (A8). 

Autor: As autoras 
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 Ao discutir sobre as atividades desenvolvidas, por meio da SD, na Educação Básica, 

todos os licenciandos demonstram ter compreendido os aspectos da NdC discutidos durante o 

Programa de Formação, uma vez que todos, alguns com maior ênfase, foram capazes de discutir 

sobre o papel dos modelos na ciência, a ciência como construção humana, a importância do 

experimento e o processo de interpretação dos dados experimentais. A construção de atividades 

com o objetivo explícito de abordar questões sobre a ciência possibilitou com que as discussões 

pudessem ser realizadas em sala de aula. Em vários momentos, nas reflexões, os licenciandos 

salientam que os estudantes passaram a compreender melhor sobre a ciência. No Quadro 4, 

abaixo, é apresentado suscintamente as atividades da SD e as reflexões tecidas pelos 

licenciandos, sobre esta ênfase, contidas no portfólio. É importante salientar que, como forma 

de possibilitar a reflexão sobre sua própria prática, os licenciandos assistiram as gravações das 

aulas em vídeo, após a aplicação. Em alguns momentos, fazem menção às filmagens em suas 

reflexões. Além disso, o licenciando A4 trouxe em seu portfólio a análise das respostas dos 

alunos do Ensino Médio a algumas atividades propostas, diferente dos demais que refletiram 

com base em suas experiências e percepções. 

 

Quadro 4: Reflexões presentes nos portfólios dos licenciandos sobre a inserção dos aspectos da 

NdC em cada atividade da SD 

Atividade Excerto 

Os modelos na 

ciência: O que 

tem nessa caixa? 

(Dinâmica da 

caixa) 

“Apenas um grupo acertou o que havia na caixa, devido ao cheiro 

característico (sabonete). No final da atividade eles queriam saber o que 

havia de fato na caixa, mas explicamos que assim como os cientistas 

propuseram um modelo para o átomo e não puderam vê-lo, eles 

também não veriam o conteúdo da caixa. Com isso eles puderam 

compreender as dificuldades enfrentadas pelos cientistas ao propor 

os modelos, bem como a sua incerteza e suscetibilidade a sofrer 

alterações mediante novos estudos e descobertas” (A3). 

Viagem pelo 

tempo: o átomo 

por mais de 20 

séculos 

(Construção da 

linha do tempo) 

“Pude perceber com esses questionamentos que o aluno tem a ideia de 

que os modelos vão sendo aprimorados por isso são estudados vários 

modelos, entendem a ciência como linear, na intenção de tentar sanar 

as dificuldades dos alunos, muitos professores fazem o uso de analogias 

como forma de deixar mais clara a ideia de um conceito microscópico” 

(A7). 

Eu, cientista? 

Investigando 

evidências 

experimentais 

(Utilização de 

um software) 

“Acredito que esta proposta de investigação das evidências 

experimentais foi bastante ousada, no sentido de possibilitar que os 

alunos refletissem sobre uma observação e investigasse a respeito 

desta. Essa atividade auxiliou muito os alunos a relacionarem a 

observação e a interpretação. No entanto, há de ressaltar, pela análise 

das gravações que os alunos apresentam certa dificuldade em propor 

uma explicação apenas com os dados experimentais, mas auxiliou os 

mesmos a entenderem como é complexa essa relação” (A5). 

O que as 

evidências me 

dizem? 

Propondo um 

“Iniciei a aula retomando as questões acerca do experimento de 

Rutherford, observado no software. [...] Com relação aos aspectos do 

conteúdo, percebi em minha fala a seguinte frase “O átomo de 

Rutherford não é mais uma esfera maciça...”, isso pode confirmar nos 

alunos a ideia de que existem átomos diferentes ou que Rutherford 

propôs um novo modelo porque o de Thomson estaria errado. Penso 
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modelo 

científico 

(Resolução de 

um Estudo de 

Caso) 

que uma forma melhor para dizer seria “Diferente do que Thomson 

havia proposto, Rutherford conseguiu concluir a partir de 

observações experimentais que o átomo apresentava espaços vazios e 

uma região central densa...”. Na continuação da aula do estudo de caso, 

no momento em que os alunos apresentaram suas propostas de modelo, vi 

que poucos de fato propuseram um modelo, a maioria apenas 

explicava as evidências experimentais observadas com o auxílio do 

software.” (A8). 

Defendendo 

nosso modelo 

com unhas e 

dentes (Debate) 

“Considerei que nesta aula, os objetivos foram parcialmente cumpridos, 

pois no decorrer do debate conseguimos conflitar os alunos e fazê-los 

perceberem que havia falta de coerência em determinados modelos. 

Porém ao serem questionados a respeito disso, não conseguiam 

reformular suas ideias e então criar uma nova hipótese para suas 

lacunas. Outro dos objetivos desta aula era “construir a ideia da 

importância de cada modelo para uma devida explicação sobre o átomo e 

isso”, o que em minha visão, não foi alcançado, pois os alunos 

indiretamente classificavam os modelos como “certo ou errado”. 

Contudo, essa foi à aula que mais gostei de conduzir. Reconheço que 

houve diversas falhas na condução, como perguntas “específicas” (“Por 

que cargas iguais causam repulsão?”, por exemplo), feitas por nós e pelos 

próprios alunos o que de certa forma, cessa as discussões. Mesmo assim, 

foi uma experiência gratificante ver os alunos interagindo e buscando 

respostas para defender seus modelos” (A1). 

E os modelos da 

ciência? Como 

são? 

(Fechamento das 

discussões) 

“Em um certo momento, os estudantes começaram a fazer diversas 

perguntas sobre o conteúdo da aula, bem como questionamentos sobre 

a existência do átomo, sobre o microscópio de tunelamento e sobre a 

mecânica quântica. [...] fiquei feliz com todas as perguntas, pois a 

curiosidade dos estudantes, mostrou o interesse deles sobre o conteúdo 

estudado. Ao longo da graduação, sempre tive muita aversão a aula do 

tipo expositiva, em que o professor apresenta o conteúdo para os 

estudantes, como se ele fosse o detentor de todo o saber, depositando o 

conteúdo nos estudantes. Vejo após essa aula, a importância de 

momentos como esse, conseguimos retomar o conteúdo com os 

estudantes, fugindo da perspectiva tradicionalista, pois os estudantes 

foram protagonistas da construção desse feedback” (A4). 

Eu, artista? O 

desenvolvimento 

do modelo 

atômico de 

Rutherford 

(Construção de 

uma história em 

quadrinhos) 

“[...] o aluno A37 consegue construir a visão de como é o trabalho de um 

cientista. É visto que o estudante consegue desenvolver a ideia de que 

os trabalhos dos cientistas são desenvolvidos a partir da contribuição 

de outros cientistas como cita Marie Curie, desenvolvendo também que 

a ciência não é apenas um saber masculino, mas que há a presença de 

mulheres e que elas podem desenvolver o mesmo trabalho que os 

homens.  Também é observado que o estudante consegue definir o 

experimento a partir do bombardeamento das partículas alfa. Como 

ponto negativo, é notório perceber que o aluno associa o modelo de 

Thomson como errado, não conseguindo atingir um dos objetivos do 

planejamento que é o de associar o modelo atômico construído ao 

contexto histórico em que o cientista se encontra e do 

desenvolvimento que a ciência está posta” (A4). 
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Pré e Pós teste “Pode-se analisar que a resposta do aluno no pós-teste comparada com o 

pré-teste teve uma mudança significativa, apresentando que a unidade 

conseguiu abranger seus conhecimentos a respeito do que ele acredita ser 

um cientista. No pré-teste, o estudante apresenta uma visão de ciência 

vinculada apenas ao caráter experimental e não conseguindo explicar 

de fato a principal função, “coisificando” o seu objetivo. Após a 

construção de conhecimentos a partir da unidade, a resposta do estudante 

já apresenta uma abrangência no que se tange à visão do cientista. 

Primeiramente, ele já enxerga não mais de um cientista como uma 

figura masculina como geralmente é mostrado. O estudante já 

consegue enxergar a presença de mulheres na construção do 

conhecimento cientifico, entendendo que o papel da ciência é buscar 

respostas para as problemáticas encontradas no cotidiano. Essa nova 

visão apresenta uma ciência mais próxima de sua realidade, mais 

contextualizada e de entendimento que ela parte de uma construção 

humana e social” (A4). 

Eu, jornalista? 

O 

desenvolvimento 

modelo atômico 

de Rutherford 

(Construção de 

um jornal) 

“O estudante descreve o átomo já com um núcleo e uma eletrosfera, como 

mencionado nas aulas. [...] Por fim na fala do estudante, ele consegue 

identificar as falhas do modelo do cientista. Em sua representação, o 

estudante remete-se a um modelo já muito conhecido por conta das 

mídias e representações afora. Como em sua fala, é representado os 

elétrons em volta da eletrosfera e o núcleo carregado eletricamente de 

partículas positivas” (A4). 

Autor: As autoras 

 

 Ao refletir sobre o planejamento após a aplicação, os licenciandos avaliaram se o mesmo 

foi adequado para desenvolvimento em sala de aula e indicaram as alterações necessárias, 

conforme apresentado no Quadro 5. Entre as contribuições, os licenciandos destacaram que o 

planejamento foi diferente do que habitualmente é utilizado no Ensino Médio, tanto pela 

abordagem histórica e filosófica, quanto pelo papel ativo dos alunos na construção de 

conhecimentos, bem como a compreensão sobre a ciência e o conceito de átomo. Um dos 

aspectos a serem repensados se remete ao tempo destinado às atividades, na maior parte dos 

casos, insuficiente para uma aula de 50 minutos, sendo necessário reduzir a quantidade de 

atividades para 10 h-a ou ampliar o tempo para aplicação, de modo que a discussão de cada 

ação pudesse ser feita em mais de uma aula. Além disso, é preciso rever tanto os 

encaminhamentos metodológicos das aulas, que constam do planejamento, quanto os roteiros 

das atividades entregues aos alunos do Ensino Médio para que, futuramente, outros professores 

sejam capazes de ter acesso ao planejamento e aplicá-lo em suas aulas. 
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Quadro 5: Categorias estabelecidas para a questão: “Você considera que o planejamento foi 

adequado? Justifique e indique, se houver, necessidade de alterações no mesmo”. 

 Categorias Sujeitos Excerto 

C
o
n

tr
ib

u
iç

õ
es

 

Diferente do 

ensino habitual 

A3, A3, 

A7, A8 

Acho a proposta boa, pois é algo que realmente não 

vemos no ensino médio, [...] atividades para serem 

feitas exigiam que os alunos pensassem e eles não são 

acostumados a este tipo de condução (A7). 

Papel ativo dos 

estudantes 

A4, A5 A atividade obteve grande sucesso por se tratar de 

atividade com caráter investigativo, dinâmicas e 

argumentativas, fizeram com que o estudante fosse 

protagonista da construção do seu próprio 

conhecimento, sendo refletido no comportamento dos 

estudantes e na avaliação proposta (A4) 

Compreensão 

sobre a ciência 

A6 Bom planejamento, especialmente pela abordagem da 

história e natureza da ciência. Dedicar um tempo para 

discutir a importância dos modelos na construção da 

ciência é, de fato, crucial para que os alunos entendam 

o fazer ciência, bem como o papel dos cientistas. 

Compreensão 

sobre o conceito 

de átomo 

A5 Essa unidade foi adequada, também, no sentido de 

permitir que os alunos compreendessem os conceitos 

de estrutura atômica com maior significância, visto 

que trata-se de um conteúdo muito complexo para 

alunos do ensino médio, da forma que é 

tradicionalmente trabalhada (A5). 

A
lt

er
a
çõ

es
 

Revisão do tempo 

didático 

necessário para as 

atividades 

A1, A7, 

A8, A9 

Penso que as atividades têm um grande potencial e que 

precisam de um tempo maior para que possa ser 

melhor trabalhada, pois assim os alunos poderiam 

aproveitar melhor e assim compreender melhor (A7). 

Repensar os 

encaminhamentos 

das atividades em 

sala de aula 

A1, A2, 

A3, A9 

A atividade da linha do tempo poderia conter menos 

figuras para poder dar tempo de realizar uma 

discussão mais completa sobre a revolução atômica. 

Acredito que a discussão tenha sido um pouco pobre. A 

atividade de debate. Primeiro que os alunos não estão 

acostumados com essa dinâmica, e mesmo com as 

nossas orientações, ainda não foi tão efetivo (A2). 

Reformulação dos 

roteiros entregues 

aos alunos nas 

atividades 

A1, A2, 

A8 

Além disso algumas questões da atividade de 

software foram de “sim ou não”, e outras um pouco 

confusas, os alunos responderam de forma “trocada” ou 

questionaram durante a aula sobre o que era para fazer 

(A8). 

Autor: As autoras 

 

 Por fim, os licenciandos avaliaram seu desempenho na condução das aulas da SD, 

elencando contribuições e dificuldades, conforme apresentado no Quadro 6. Entre as 

contribuições, cinco licenciandos destacaram o envolvimento dos alunos nas atividades, dois 

licenciandos salientaram que houve uma boa interação entre professor e aluno e dois 
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consideraram que tiveram um bom desempenho durante as aulas. As dificuldades mencionadas 

referem-se à falta de domínio do conteúdo científico e/ou pedagógico, a insegurança e 

nervosismo na condução das aulas, as dificuldades em lidar com o comportamento dos alunos 

e fomentar ou manter o diálogo visando à construção de conhecimentos.  

 

Quadro 6: Categorias estabelecidas para a questão: “Como você avalia o seu desempenho na 

condução das aulas no Ensino Médio?” 

 Categorias Sujeitos Excerto 

C
o
n

tr
ib

u
iç

õ
es

 

Os alunos se 

mostraram 

envolvidos nas 

atividades 

A1, A2, 

A4, A6, 

A9 

Imagino que tenha me saído bem; os alunos 

pareciam entender e se envolver nas discussões, 

uns mais e outros menos, dependendo do perfil do 

aluno (A6). 

Boa interação 

professor e aluno 

A4, A8 Acredito que tenha sido muito bom, pois a interação 

que tive com a turma fez com que eles se sentissem 

à vontade para falar nas aulas. Meu objetivo foi o 

de romper com a imagem que eles têm de professor 

autoritário, pois ao meu ver isso fragiliza a interação 

professor/aluno, impossibilitando de tornar as aulas 

dinâmicas como constava no planejamento (A4). 

Bom desempenho 

nas aulas 

A2, A5 Foi muito esclarecedor e saudável. [...] Ter a 

oportunidade conduzir uma aula me fez muito 

bem. A princípio estava com muitos receios 

questionando a minha capacidade de realizar uma 

atividade tão complexa. Estar na sala de aula é minha 

espiritualidade. É um local onde me sinto seguro e 

bem (A2). 

D
if

ic
u

ld
a
d

es
 

Faltou domínio do 

conteúdo científico 

e/ou pedagógico 

A3, A6, 

A8, A9 

Faltou um pouco de empenho e estudo/preparo da 

minha parte (A9). 

Outra coisa que falhou foi em relação ao domínio do 

conteúdo (A8). 

Insegurança e 

nervosismo na 

condução das aulas 

A1, A2, 

A3 

Eu sempre me senti à vontade em dar aulas e nunca 

tive grandes problemas em ficar na frente de uma 

turma de ensino médio conduzindo uma aula, mas 

desta vez (neste estágio) me senti insegura e 

despreparada, por mais que eu tenha estudado a 

unidade didática e os conteúdos que seriam 

trabalhados (A3). 

Manter a organização 

dos alunos durante as 

atividades 

A4, A7, 

A8  

Em alguns momentos percebi que faltou 

experiência para lidar com indisciplina dos 

alunos e que muitas vezes me vi gritando para 

poder ser ouvida. Vejo que não tive formação para 

lidar com isso e que o fato de não ter passado por 

essa situação antes contribuiu para sentir essa 

dificuldade (A8). 
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Manter o diálogo 

com os alunos 

A5 Eu particularmente gostei do meu desempenho, 

apesar de ter um pouco de dificuldade de 

questionar sempre os alunos (A5). 

Autor: As autoras 

 

Ao relatar e avaliar todo o processo vivenciado durante o Estágio II nas reflexões do 

portfólio, os licenciandos chamam atenção a alguns aspectos importantes, como a importância 

das discussões feitas em sala de aula e a metodologia do planejamento coletivo, conforme 

exposto no excerto: “Os espaços de discussões realizados em sala de aula, foram de grande 

relevância para a construção de uma base teórica. Nele eram discutidas estratégias de ensino 

a partir de artigos selecionados para construirmos concepções acerca de estratégias de ensino, 

conteúdos e formas de organizar os trabalhos” (A4).  

 A construção da SD, considerando os pressupostos da NdC e da HFC, constituiu-se 

como um desafio, tanto para a pesquisadora, no papel de professora/pesquisadora de sua própria 

prática, quanto para os licenciandos, por ser a primeira vez que desenvolveram um 

planejamento com tais características, em relação ao espaço e tempo, considerando sua 

aplicação na Educação Básica. O seguinte excerto discute sobre esse aspecto: “Planejar é uma 

competência profissional muito grande por isso demanda grande esforço. A organização 

da sequência didática sobre modelos atômicos não foi diferente. Por ser em grupo, cada 

acadêmico ficou responsável por uma aula. Por ser a primeira vez que estávamos montando 

uma unidade tão complexa e que exigia um nível de seriedade maior visto que em um curto 

período de tempo, a unidade didática seria aplicada, a organização ficou um tanto quanto 

confusa. Isso exigiu que as professoras orientadoras tomassem à frente e direcionassem o 

trabalho a ser realizado” (A2). 

 Conforme mencionado, um dos problemas levantados pelos licenciandos foi o curto 

tempo destinado ao planejamento. As ações voltadas a esta nuance, entre estudos e ações, 

centraram-se em, aproximadamente, um semestre de aulas. No entanto, é preciso considerar a 

complexidade do assunto abordado e o fato de ser o primeiro momento, durante a formação 

inicial, que estes licenciandos tiveram contato com discussões de natureza histórica e filosófica 

visando sua inserção no ensino. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo foi desenvolvido um Programa de Formação Inicial de Professores de 

Química visando potencializar a compreensão e o ensino da NdC. Para tanto, foram tomados 

como pressupostos a importância da HFC no ensino, as dificuldades na compreensão do 

conceito de átomo e os encaminhamentos metodológicos da pesquisa-ação. Após analisar os 

resultados, com ênfase nas ações desenvolvidas no Programa pode-se notar que os licenciandos 

demonstram compreender, de forma significativa, a ciência e seu processo de construção. Esse 

aspecto fica evidente, especialmente, quando refletem no portfólio sobre as atividades 

desenvolvidas na SD e aplicadas por eles no Ensino Médio.  

Apesar de algumas lacunas, o planejamento e validação da SD foram etapas importantes 

para que os licenciandos pudessem refletir, de forma crítica, sobre a visão que tinham da 

ciência. Em suas reflexões mencionam aspectos como o papel dos modelos na ciência, o 

processo de construção e validação do conhecimento científico, a importância do experimento 

e a compreensão sobre observação e interpretação de evidências experimentais, a subjetividade 

na construção do conhecimento e uma visão mais humana do cientista. 

 Assim, destacamos a importância de ações teórico-práticas, de longo prazo, voltadas 

para a inserção de NdC, de forma explícita, no ensino de ciências com caráter crítico e reflexivo, 
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tais como a discussão sobre os aspectos da NdC e HFC e sua implementação em sala de aula a 

partir de planejamentos construídos por meio dos resultados de pesquisa e estratégias didáticas 

divulgados nessa linha de pesquisa. Ressaltamos que, apesar de relativamente longo, o 

Programa de Formação poderia ser desenvolvido em mais de um componente curricular e 

durante um tempo maior, oportunizando a realização de diversos ciclos de planejamento, 

implementação e reflexão de propostas voltadas para o ensino da NdC. 

 Assim, entendemos que o Programa de Formação, vivenciado pelos licenciandos, 

possibilitou a reflexão sobre a ciência e o seu ensino, de modo a questionar e problematizar 

pressupostos estabelecidos nas suas crenças e que perpetuam a concepção de que ensinar ocorre 

por meio de processos de transmissão e recepção. A partir de práticas reflexivas, essas crenças 

puderam ser confrontadas, de modo a possibilitar que esses licenciandos, futuramente, possam 

ensinar sobre a ciência e seu processo de construção de forma crítica, pautados nos pressupostos 

históricos e filosóficos da ciência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese buscou analisar a influência de um Programa de Formação Inicial voltado à 

NdC e a HFC, especificamente, nas visões de ciência e na prática pedagógica de futuros 

Professores de Química. Depois de trilhar os caminhos da pesquisa aqui expostos, 

consideramos pertinente resgatar algumas inquietações que motivaram esse estudo, tais como 

a compreensão e o ensino sobre a ciência, considerando seu contexto de construção, bem como 

a emergência de ações formativas capazes de subsidiar a inserção de NdC e HFC em sala de 

aula. Frente ao exposto, por meio de uma pesquisa-ação, propusemo-nos a refletir sobre a 

seguinte questão de pesquisa: De que maneira um Programa de Formação Inicial voltado à 

Natureza da Ciência e História e Filosofia da Ciência influencia as concepções de ciência 

e a prática pedagógica de licenciandos em química? 

 Dentre os avanços pontuados destaca-se que foi possível identificar, em um universo 

constituído por dissertações e teses brasileiras, o reconhecimento e a valorização da NdC no 

ensino e na formação de profissionais das áreas científicas, que têm motivado pesquisadores de 

diversas áreas do conhecimento científico a aprofundar tais questões. Em tal contexto, 

identifica-se também a importância e a necessidade de se ampliar as investigações sobre essa 

temática, no sentido de fazer chegar às salas de aulas dos diferentes níveis de ensino, 

notadamente, no contexto de formação de professores, de modo a catalisar transformações no 

ensino de ciências. 

 Nessa perspectiva, o Programa de Formação, objeto de estudos desta pesquisa, permitiu 

o envolvimento dos sujeitos em formação inicial, estudantes do curso de Licenciatura em 

Química, docentes da universidade e da escola da Educação Básica, no planejamento, validação 

e aplicação das diferentes ações, concernentes ao conteúdo sobre o modelo atômico de 

Rutherford. Em diversos momentos do planejamento foi possível identificar importantes focos   

de interesses e, com base neles, a reflexão e encaminhamentos para a elaboração de atividades 

que permitiram a compreensão e o ensino da NdC.  

Pautando-nos em Lederman (2007), também foi possível identificar que as concepções 

da NdC estão em constante revisão, inclusive na literatura, uma vez que não existe consenso 



 

151 

 

sobre um significado único entre historiadores, filósofos e educadores em ciências. Apesar 

disso, é uma noção importante para o ensino de ciências há cerca de um século, objeto de estudo 

e reflexão constante. 

Nas visões dos licenciandos participantes desse estudo, as concepções da NdC, apesar 

de simplista em alguns aspectos, como o caráter empírico-indutivista da ciência, articularam-se 

em um contexto considerável. A experiência vivenciada e compartilhada no Programa de 

Formação, permitiu melhor compreensão acerca da influência de correntes teóricas ou mesmo 

influências externas na interpretação do mundo natural, além de compreender a importância da 

criatividade e da imaginação do cientista na construção do conhecimento científico. Esses 

aspectos foram enfaticamente discutidos por esses licenciandos na SD desenvolvida, o que pode 

ter contribuído de forma significativa nesses resultados. 

 Apresentam-se ainda como lacunas nas concepções dos licenciandos, noções complexas 

acerca do empreendimento científico, fortemente pautadas no paradigma da ciência positivista, 

como o papel do experimento e do método científico na construção do conhecimento científico, 

a compreensão sobre as características dos diferentes tipos de conhecimentos científicos, como 

teorias e leis e a compreensão sobre o processo pelo qual esse conhecimento é construído e 

validado pela comunidade científica. 

O exercício de promover a discussão dos focos de interesse dos estudantes, no sentido 

de envolvê-los na reflexão acerca da construção de modelos explicativos na Ciência, se mostrou 

relevante, tendo em vista as diferentes atividades propostas no planejamento da SD como, a 

dinâmica da caixa, a interpretação de evidências por meio de um software, a proposição de um 

modelo na resolução de um estudo de caso e o debate. Além de promover o trabalho em grupo, 

a cooperação entre os participantes, o interesse pela temática em estudo e o aprofundamento 

dos conteúdos químicos relacionados ao modelo atômico, essa proposta se configura como 

significativa ao tencionar vencer os desafios impostos pela complexidade do assunto abordado 

tanto em termos científicos quanto histórico e filosófico, aspectos que motivaram a proposição 

da SD. 

Almejando a formação dos licenciandos, no sentido de oportunizar um planejamento, 

sobre o qual os mesmos pudessem refletir criticamente sobre suas proposições, o componente 

curricular Estágio Supervisionado foi essencial para discussões e ações, tanto em termos de 

espaço e tempo para que os licenciandos pudessem refletir e incorporar os pressupostos da NdC 
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e da HFC no planejamento da SD. Dessa forma, no contexto das aulas, o planejamento foi 

elaborado com base nos estudos realizados, voltados para conhecimentos químicos sobre o 

átomo, o átomo ao longo da história e o contexto de proposição do modelo de Rutherford.  

Os diferentes momentos de planejamento foram orientados no sentido de promover 

reflexões e ações, que foram ainda validadas no contexto do grupo de estudos, por mestrandos 

e doutorandos, além de docentes pesquisadores. Esse processo representa um movimento de 

ação – reflexão – ação, visando alcançar os objetivos propostos. 

As estratégias evidenciaram a necessidade de atividades que promovessem nos 

estudantes da Educação Básica, o interesse pelo processo de ensino e de aprendizagem. Assim, 

as atividades elaboradas demonstram uma preocupação dos licenciandos em inserir os alunos 

no contexto de construção da ciência, exercendo papel ativo na compreensão do conceito 

científico, histórico e filosófico. Dentre elas, compreendemos como relevantes, aquelas 

voltadas para o átomo ao longo da história, tais como a construção da linha do tempo e a 

discussão do estudo de caso, e também aquelas voltadas a compreensão da natureza dos 

modelos, com a dinâmica da caixa, a visualização de evidências por meio do software e a 

proposição e defesa dos modelos elaborados pelos alunos da Educação Básica. 

Ao discutir sobre o desenvolvimento histórico do conceito de átomo no Programa de 

Formação, embora os licenciandos defendessem que esse processo não é contínuo e linear, 

durante os estudos e a proposição do conteúdo histórico da SD, constituiu-se um desafio romper 

com a estrutura já posta no ensino do conceito de átomo, na perspectiva tradicionalmente 

apresentada nos materiais didáticos. Assim, inicialmente os licenciandos tiveram dificuldades 

em propor uma abordagem com ênfase em um contexto histórico específico e defendiam a 

utilização de longas reconstruções históricas. Após a aplicação da atividade em que se deu a 

construção de uma linha do tempo sobre desenvolvimento histórico do conceito de átomo, há 

um movimento no sentido de reconhecer que discussões superficiais não favorecem a 

aprendizagem significativa. Apesar disso, os licenciandos valorizaram essa ação no sentido de 

localizar o estudante do Ensino Médio no contexto espaço-tempo da construção do conceito. 

Assim, consideramos pertinente destacar a importância da reflexão sobre a prática 

propiciada pelos diversos instrumentos habitualmente utilizados no componente curricular na 

universidade em que se deu o estudo, como o diário reflexivo, a gravação das aulas e a 

elaboração do portfólio, que se constituíram como instrumentos importantes na constituição 
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dos dados. Esse movimento de ação e reflexão possibilitado durante o Programa de Formação 

permitiu aos licenciandos a mobilização de saberes tanto de natureza científica, histórica e 

filosófica, quanto pedagógica, ao evidenciarem nas discussões presentes nos portfólios, essas 

dimensões. Esses resultados sinalizam que as concepções e práticas desses licenciandos tenham 

sido influenciadas pelas ações promovidas no Programa de Formação. 

Reconhecemos que influenciar a prática pedagógica, assim como posto em nosso 

problema de investigação, configura-se como um objetivo exigente e que necessita de esforços 

contínuos visando romper com paradigmas educacionais estabelecidos. Para além desse 

desafio, a partir da pesquisa-ação aqui desenvolvida, consideramos que foi possível promover 

a reflexão sobre as concepções e práticas em NdC e HFC, que poderão subsidiar futuras práticas 

e discursos desses licenciandos. 

Isto posto, esperamos que este estudo possa contribuir para a reflexão acerca da 

compreensão da NdC e sua inserção no contexto do ensino das Ciências, bem como na 

construção de novas propostas que ampliem e aprofundem os conhecimentos para que 

pesquisadores possam trilhar novos caminhos e encontrar respostas que possam melhor 

fundamentar a construção de saberes, na perspectiva aqui tratada. 

É válido também esperar que o processo vivenciado pelos licenciandos, os desafios 

superados ou não, possam refletir na sua prática docente, possibilitando que encontrem a melhor 

forma de envolver os estudantes na compreensão da NdC. 

Pautando-nos em Latorre (2005), entendemos que a transformação de práticas e 

discursos por meio da pesquisa-ação exige diversos movimentos e planejamento, ação e 

reflexão. O autor defende que “para alcançar todo o potencial de melhoria e mudança, um ciclo 

de pesquisa de ação não é suficiente. A implementação bem-sucedida de um plano de ação pode 

levar algum tempo se exigir certas mudanças no comportamento dos participantes” 

(LATORRE, 2005, p. 33). 

Concordamos com o autor e defendemos a importância de ações formativas contínuas e 

significativas. Assim, como perspectivas futuras elencamos algumas possibilidades. 

Primeiramente, destacamos como fundamental a análise dos discursos produzidos pelos 

licenciandos ainda nesse Programa de Formação. Nossa análise acerca da influência das ações 

foi centrada nos instrumentos produzidos pelos licenciandos, a partir de suas reflexões sobre 
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esse processo. Assim, consideramos relevante dar continuidade nesse estudo, investigando seus 

discursos em sala de aula, ao abordar as questões da NdC e HFC. 

Para além do Programa de Formação, consideramos como perspectiva a análise dos 

planejamentos e reflexões realizadas por esses licenciandos no contexto do Estágio 

Supervisionado III, realizado no ano seguinte ao desenvolvimento desse estudo, buscando 

compreender em que medida essas discussões foram ou não incorporadas em suas aulas. Além 

disso, entendemos como fundamental a pesquisa voltada ao planejamento e validação de SD 

voltadas à incorporação da NdC e HFC no ensino, como um importante caminho para que a 

ciência seja ensinada em uma perspectiva crítica e transformadora. 
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noções básicas dos contextos de aplicação dos métodos de investigação usados 
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1) Universidade e escola campo de estágio: estabelecimento de parcerias e 

vivências no contexto escolar. 

2) Observação e caracterização da escola campo de estágio. 



 

166 

 

3) Análise e discussão de situações vivenciadas no estágio. 
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Curso: Química 

Departamento

: 

Departamento de Química 

Centro: Ciências Exatas 

COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Estágio Supervisionado II Código: 6836 

Turma(s): todas Ano de Implantação: 2011 Periodicidade: Anual 

 

Verificação da Aprendizagem 

www.pen.uem.br> Legislação > Normas da Graduação > Pesquisar por 

Assunto:Avaliação 

Obs.: Apresentar abaixo quantas avaliações serão exigidas e detalhar o processo de verificação da aprendizagem 
(provas, avaliação contínua, seminários, trabalhos etc.), para obtenção das notas periódicas e Avaliação Final. 

Número mínimo de avaliações = 2 (duas) 

 

Avaliação 

Periódica: 

1ª 2ª 3ª 4ª 

Peso: 1 1 1 2 

 

1ª AVALIAÇÃO PERIÓDICA: Avaliação escrita com valor de 0,0 (zero) a 7,0 

(sete) e atividades individuais ou em grupo, tais como: leitura e interpretação 

de textos, resumos ou resenhas de textos, seminários, debates e discussões 

em sala de aula, valendo de 0,0 (zero) a 3,0 (três). 

 

2ª AVALIAÇÃO PERIÓDICA: Avaliação escrita com valor de 0,0 (zero) a 7,0 

(sete) e atividades individuais ou em grupo, tais como: leitura e interpretação 

http://www.pen.uem.br/legislacao
http://www.pen.uem.br/legislacao/main_legislacao.php
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de textos, resumos ou resenhas de textos, seminários, debates e discussões 

em sala de aula, valendo de 0,0 (zero) a 3,0 (três). 

 

3ª AVALIAÇÃO PERIÓDICA: Avaliação escrita com valor de 0,0 (zero) a 7,0 

(sete) e atividades individuais ou em grupo, tais como: leitura e interpretação 

de textos, resumos ou resenhas de textos, seminários, debates e discussões 

em sala de aula, valendo de 0,0 (zero) a 3,0 (três). 

 

4ª AVALIAÇÃO PERIÓDICA: Elaboração e defesa de um portfólio abordando 

todas as atividades educativas desenvolvidas na escola campo de estágio 

valendo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 

AVALIAÇÃO FINAL: De acordo com a resolução 182/2005 CEP, não é prevista 

a realização de avaliação final neste componente curricular. 

 

APROVADO em reunião do 

Departamento de Química, realizada 

no dia 28/09/2011 (Ata 437). 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

APROVAÇÃO DO DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

APROVAÇÃO DO CONSELHO 

ACADÊMICO 

 

 

 



 

171 

 

Anexo B: Questionário VNOS-C 

Questionário VNOS-C  

(Views of the Nature of Science, Form C) 

 

Instruções 

Por favor, responda cada uma das seguintes questões. Inclua exemplos relevantes sempre que 

possível. 

Você pode usar o verso de uma página se necessitar de mais espaço. 

Não há respostas “certas” ou “erradas” para as seguintes questões. Nós estamos interessados 

apenas em sua opinião sobre um conjunto de questões acerca da ciência. 

  

1. Na sua visão, o que é ciência? O que torna a ciência (ou uma disciplina científica como 

a física, a biologia etc.) diferente de outras formas de investigação (por exemplo, 

religião, filosofia)?  

 

2. O que é um experimento?  

 

3. O desenvolvimento do conhecimento científico requer experimentos?  

a. Se sim, explique por que. Dê um exemplo para defender sua posição.  

b. Se não, explique por que. Dê um exemplo para defender sua posição.  

 

4. Livros-texto de ciência frequentemente representam o átomo como um núcleo central 

composto de prótons (partículas carregadas positivamente) e nêutrons (partículas 

neutras), com elétrons (partículas carregadas negativamente) orbitando ao redor daquele 

núcleo. Qual o grau de certeza que os cientistas têm acerca da estrutura do átomo? Que 

evidência específica, ou tipos de evidência, você pensa que os cientistas utilizaram para 

determinar com que um átomo se parece? 

 

5. Você acha que há diferença entre uma teoria científica e uma lei científica?  

a. Se sim, explique por que. Dê um exemplo para defender sua posição.  
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b. Se não, explique por que. Dê um exemplo para defender sua posição.  

 

6. Após os cientistas terem desenvolvido uma teoria científica (por exemplo, a teoria 

atômica, a teoria da evolução), a teoria pode transformar-se? 

a. Se você acredita que as teorias científicas não mudam, explique por que. Defenda 

sua resposta com exemplos.  

b. Se você acredita que as teorias científicas de fato mudam:  

i. Explique por que as teorias mudam.  

ii. Explique por que nós nos preocupamos em aprender teorias científicas, 

considerando que as teorias que aprendemos poderão mudar. Defenda sua 

resposta com exemplos.  

 

7. Livros-texto de ciências definem uma espécie como um grupo de organismos que 

compartilham características similares e podem cruzar uns com os outros produzindo 

filhos férteis. Qual o grau de certeza que os cientistas têm acerca de sua caracterização 

do que é uma espécie? Que evidência específica você pensa que os cientistas utilizaram 

para determinar o que é uma espécie?  

 

8. Acredita-se que há cerca de 65 milhões de anos os dinossauros se extinguiram. Entre as 

hipóteses formuladas pelos cientistas para explicar a extinção, duas gozam de maior 

apoio. A primeira, formulada por um grupo de cientistas, sugere que um imenso 

meteorito atingiu a Terra há 65 milhões de anos e acarretou uma série de eventos que 

causou a extinção. A segunda hipótese, formulada por um outro grupo de cientistas, 

sugere que grandes e violentas erupções vulcânicas foram responsáveis pela extinção. 

Como essas conclusões diferentes são possíveis se os cientistas de ambos os grupos 

tiveram acesso a e utilizaram o mesmo conjunto de dados para obter suas conclusões?  

 

9. Os cientistas realizam experimentos/investigações científicas quando estão tentando 

encontrar respostas para as questões que eles propuseram. Os cientistas usam sua 

criatividade e imaginação durante suas investigações?  

a. Se sim, então em que estágios das investigações você acredita que os cientistas 

utilizam sua imaginação e criatividade: projeto e planejamento; coleta de dados; 
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após a coleta de dados? Por favor, explique por que os cientistas usam a imaginação 

e a criatividade. Forneça exemplos se for apropriado.  

b. Se você acredita que cientistas não usam a imaginação e a criatividade, por favor 

explique por que. Forneça exemplos se for apropriado.  

 

10. Algumas pessoas afirmam que a ciência é impregnada por valores sociais e culturais. 

Isto é, a ciência reflete os valores sociais e políticos, as suposições filosóficas e as 

normas intelectuais da cultura na qual ela é praticada. Outras pessoas afirmam que a 

ciência é universal. Isto é, a ciência transcende as fronteiras nacionais e culturais e não 

é afetada por valores sociais, políticos e filosóficos e pelas normas intelectuais da cultura 

na qual ela é praticada.  

a. Se você acredita que a ciência reflete valores sociais e culturais, explique por que e 

como. Defenda sua resposta com exemplos.  

b. Se você acredita que a ciência é universal, explique por que e como. Defenda sua 

resposta com exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 

 

Anexo C: Questionário VOSE 

Questionário VOSE  

(Views on Science and Education Questionnaire) 

 

Instruções aos participantes 

Cada pergunta do questionário começa com uma declaração sobre a natureza da ciência. A 

maioria das declarações adota uma postura radical. Você pode concordar fortemente com a 

declaração, ou ter outras opiniões sobre ela. Cada afirmação é seguida por várias respostas. Por 

favor, leia todas as respostas em primeiro lugar, em seguida, circule a sua opinião no lado direito 

(DF, D, I, C, CF) de cada resposta de acordo com seu conhecimento em relação às atividades 

científicas ou dos cientistas, ou o que deve ser ensinado em cursos de ciências. Não há resposta 

certa ou errada. Obrigada. 

 

DF = Discordo Fortemente 

D = Discordo 

I = Incerto 

C = Concordo 

CF = Concordo Fortemente 

  

1. Quando surgem duas teorias diferentes para explicar o mesmo fenômeno 

(por exemplo, fósseis de dinossauros), os cientistas aceitam as duas teorias 

ao mesmo tempo? 

A- Sim, porque os cientistas ainda não podem dizer 

objetivamente qual, é a melhor, por isso, eles aceitarão ambas 

as tentativas.  

DF D I C CF 

B- Sim, pois as duas teorias podem fornecer explicações 

a partir de diferentes perspectivas, não há certo e nem, errado. 

DF D I C CF 

C- Não, porque os cientistas tendem a aceitar a teoria com 

as quais eles estão mais familiarizados. 

DF D I C CF 

D- Não, porque os cientistas tendem a aceitar as teorias 

mais simples e evitar teorias mais complexas. 

DF D I C CF 
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E- Não, o status acadêmico de cada teoria proposta irá 

influenciar a aceitação dos cientistas. 

DF D I C CF 

F- Não, os cientistas tendem a aceitar as novas teorias que 

se desviam menos do núcleo contemporâneo da teoria 

científica. 

DF D I C CF 

G-  Não, os cientistas usam a intuição para tomar 

decisões. 

DF D I C CF 

H- Não, porque só existe uma verdade, os cientistas não 

vão aceitar qualquer teoria antes de distinguir qual é o melhor. 

DF D I C CF 

 

2. Investigações científicas são influenciadas por valores socioculturais 

(por exemplo, as tendências atuais, os valores). 

A- Sim, os valores socioculturais influenciam a direção e 

os temas das investigações científicas.  

DF D I C CF 

B- Sim, porque os cientistas que participam na 

investigação científica são influenciados por valores 

socioculturais.  

DF D I C CF 

C- Não, cientistas com um bom treinamento ficarão livres 

quando da realização da pesquisa. 

DF D I C CF 

D- Não, porque a ciência exige objetividade, que é 

contrária à subjetividade dos valores socioculturais. 

DF D I C CF 

 

3. Quando os cientistas estão conduzindo a investigação científica, eles vão 

usar a imaginação? 

A- Sim, a imaginação é a principal fonte de inovação.  DF D I C CF 

B- Sim, os cientistas usam a sua imaginação mais ou 

menos na investigação científica. 

DF D I C CF 

C- Não, a imaginação não é coerente com os princípios 

lógicos da ciência. 

DF D I C CF 

D- Não, a imaginação pode se tornar um meio para um 

cientista provar seu ponto de vista a todo custo. 

DF D I C CF 

E- Não, a imaginação não tem confiabilidade. DF D I C CF 

 

4. Mesmo que as investigações científicas sejam realizadas corretamente, a 

teoria proposta ainda pode ser contestada no futuro. 

A- A investigação científica terá que enfrentar uma 

mudança revolucionária, e a teoria antiga será substituída.  

DF D I C CF 
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B- Os avanços científicos não podem ser feitos em um 

curto espaço de tempo. É através de um processo cumulativo; 

portanto, a velha teria é preservada. 

DF D I C CF 

C- Com o acumulo de dados de pesquisa e de 

informações, a teoria vai evoluir mais precisamente e 

completamente, não sendo descartada. 

DF D I C CF 

 

5. É a teoria científica (por exemplo, a seleção natural, teoria atômica) 

“descoberta” ou “inventada” por cientistas a partir do mundo natural? 

A- Descoberta, porque a ideia estava lá o tempo todo para 

ser descoberta.  

DF D I C CF 

B- Descoberta, porque as leis científicas são baseadas em 

fatos experimentais.  

DF D I C CF 

C- Alguns cientistas descobrem acidentalmente uma 

teoria, mas outros cientistas podem inventar uma teoria de 

seus fatos conhecidos. 

DF D I C CF 

D- Inventada, porque uma teoria é uma interpretação de 

fatos experimentais, e fatos experimentais são descobertos 

pelos cientistas. 

DF D I C CF 

E- Inventada, porque uma teoria é criada ou elaborada 

por cientistas. 

DF D I C CF 

F- Inventada, pois uma teoria pode ser refutada. DF D I C CF 

 

6. É a lei científica (por exemplo, a lei gravitacional) “descoberta” ou 

“inventada” por cientistas a partir do mundo natural? 

A- Descoberta, porque as leis científicas estão lá fora, na 

natureza, e os cientistas apenas têm que encontrá-las.  

DF D I C CF 

B- Descoberta, porque as leis cientificas são baseadas em 

fatos experimentais. 

DF D I C CF 

C- Alguns cientistas descobrem acidentalmente uma lei, 

mas outros cientistas podem inventar uma lei a partir de fatos 

conhecidos. 

DF D I C CF 

D- Inventada, porque os cientistas inventam leis 

científicas para interpretar fatos experimentais descobertos. 

DF D I C CF 

E- Inventadas, uma vez que não existem absolutos na 

natureza, portanto, a lei é inventada por cientistas. 

DF D I C CF 

 



 

177 

 

7. Em comparação com as leis, as teorias têm menos evidência para apoiá-

las. 

A- Sim, as teorias não são definidas como as leis.  DF D I C CF 

B- Sim, se a teoria mantem-se após muitas provas ela 

acabará por se tornar uma lei, portanto, uma lei tem mais 

evidências. 

DF D I C CF 

C- Não é bem assim, algumas teorias têm mais evidências 

do que algumas leis.  

DF D I C CF 

D- Não, teorias e leis são diferentes tipos de ideias. Elas 

não podem ser comparadas. 

DF D I C CF 

 

8. As observações dos cientistas são influenciadas por crenças pessoais (por 

exemplo, as experiências pessoais, as presunções); portanto, eles não 

podem fazer as mesmas observações para o mesmo experimento. 

A- Observações serão diferentes, porque diferentes 

crenças levam a diferentes expectativas influenciando a 

observação.  

DF D I C CF 

B- As observações serão as mesmas, porque os cientistas 

formados no mesmo campo têm ideias similares. 

DF D I C CF 

C- As observações serão as mesmas, porque através da 

formação científica os cientistas podem abandonar os valores 

pessoais para realizar observações objetivas.  

DF D I C CF 

D- As observações serão as mesmas, porque as 

observações são exatamente o que vemos e nada mais. Fatos 

são fatos. As interpretações podem ser diferentes de uma 

pessoa para outra, mas as observações devem ser as mesmas. 

DF D I C CF 

E- As observações serão as mesmas. Embora a 

subjetividade não pode ser totalmente evitada na observação, 

os cientistas usam métodos diferentes para verificar os 

resultados e melhorar a objetividade. 

DF D I C CF 

 

9. A maioria dos cientistas segue o método científico universal, passo-a-

passo, para fazer suas pesquisas (isto é, estabelecem hipótese, concebem 

um experimento, coletam os dados tiram as conclusões). 

A- O método científico assegura resultados válidos, 

claros, lógicos e precisos.  

DF D I C CF 

B- A maioria dos cientistas usam o método científico 

porque ele é um processo lógico. 

DF D I C CF 
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C- O método científico é útil na maioria dos casos, mas 

não garante resultados e, portanto, cientistas inventam novos 

métodos. 

DF D I C CF 

D- Não existe o chamado método científico. Os cientistas 

usam qualquer método para obter resultados. 

DF D I C CF 

E- Não existe um método científico fixo, o conhecimento 

científico pode ser descoberto acidentalmente. 

DF D I C CF 

F- Não importam os resultados obtidos, os cientistas 

usam o método científico para verificar os resultados. 

DF D I C CF 

 

10. Estudantes de ensino médio deveram aprender o procedimento do 

método científico. 

A- Sim, para que os estudantes tenham orientações para 

se trabalhar ciência.  

DF D I C CF 

B- Sim, porque os alunos são ainda incapazes de propor 

métodos mais adequados. 

DF D I C CF 

C- Sim, eles devem aprender o que os cientistas fazem. DF D I C CF 

D- Sim, porque o método científico é o melhor método 

que os cientistas têm desenvolvido até agora. 

DF D I C CF 

E- Sim, ele ajuda os alunos a aprender uma forma 

objetiva de estudar a ciência. 

DF D I C CF 

F- Sim, ele poderia ajudar os alunos a compreender a 

essência da ciência. 

DF D I C CF 

G-  Não, não podemos apenas ensinar um método 

científico. Os estudantes devem ter espaço para pensar e 

desenvolver seus próprios métodos. 

DF D I C CF 

H- Não, não há o chamado método científico. DF D I C CF 

I- Não, os professores e os alunos devem debater 

diferentes métodos de investigação em conjunto. 

DF D I C CF 

 

11. Em aulas de ciência do ensino médio, quando os alunos estão observando 

o mesmo evento, o professor deve esperar que os alunos encontrem os 

mesmos resultados. 

A- Sim, o professor deve orientar os alunos para realizar 

observações objetivas para obter achados idênticos.  

DF D I C CF 

B- Sim, se os alunos são cuidadosos o suficiente, eles 

devem chegar às mesmas conclusões. 

DF D I C CF 
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C- Sim, os fatos experimentais não serão diferentes para 

cada pessoa, portanto, não importa quem fez a observação, o 

resultado será sempre o mesmo. 

DF D I C CF 

D- Não, a observação será afetada pelas pré concepções 

dos alunos. 

DF D I C CF 

E- Não, o professor deve discutir com os alunos como a 

observação pode ser afetada por pré concepções. 

DF D I C CF 

 

12. Os alunos devem compreender que o conhecimento científico pode mudar. 

A- Sim, assim eles percebem a real natureza da ciência.  DF D I C CF 

B- Sim, assim eles percebem a razão pela qual a ciência 

avança. 

DF D I C CF 

C- Não, isso irá diminuir o interesse dos estudantes na 

aprendizagem das ciências. 

DF D I C CF 

D- Não, isso irá diminuir a aceitação dos estudantes em 

relação à ciência. 

DF D I C CF 

E- Não, os estudantes só precisam aprender sobre os 

fundamentos constantes do conhecimento científico. 

DF D I C CF 

 

13. O curso de ciências no ensino médio deve investigar as definições e as 

relações entre hipótese, teoria e lei. 

A- Sim, porque eles representam a estrutura do 

conhecimento científico.  

DF D I C CF 

B- Sim, porque eles são os fundamentos da investigação 

científica. 

DF D I C CF 

C- Não, saber a definição e as relações entre estes termos 

não ajuda muito na aprendizagem do conhecimento científico. 

DF D I C CF 

D- Não, porque a hipótese, a teoria e a lei, não têm um 

significado definido. 

DF D I C CF 

 

Por favor, leia com atenção a seguinte história sobre dois cientistas antes de 

responder as duas últimas perguntas. 

É o ano de 2016. A e B são professores em um centro de biotecnologia, e estão pesquisando a 

seleção e transferência de genes orgânicos. Se o projeto dos professores for bem-sucedido, os 

seres humanos estarão livres das limitações congênitas. Além da prevenção total das doenças 
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hereditárias, as pessoas estarão livres para escolher e transferir genes eugênicos. O mundo 

humano nunca mais vai ter deficiências congênitas hereditárias. A pesquisa já está na última 

etapa, mas o público geral se opõe à pesquisa, e até mesmo a própria instituição tem a intenção 

de cortar o orçamento. O professor A já está começando a questionar a continuidade da 

pesquisa. O professor A é um cristão devoto, acreditando que Deus irá abrir as portas para 

todos. Assim, mesmo que as pessoas nasçam com diferentes doenças e deficiências, a 

diversidade e a imprevisibilidade da humanidade são elementos que criaram a história. O 

professor A não acredita que o desenvolvimento científico deve mudar o núcleo essencial de 

um ser humano. Portanto, quando os valores socioculturais e crenças da ciência estão em 

conflito, a escolha deve ser feita com base nos valores socioculturais, pois os valores finais da 

ciência dependem da “pessoa”, de si mesmo. 

Entretanto, o professor B não pensa desta maneira. O professor B acredita que a natureza da 

ciência é absolutamente objetiva, e que os valores socioculturais bem como a preferência do 

público, sempre mudam com o ambiente social, e são uma representação muito subjetiva de 

valores. Em outras palavras, a pesquisa que é rejeitada pelos valores socioculturais de hoje pode 

tornar-se uma aspiração de amanhã. 

Portanto, é indigno e insensato abandonar o objetivo constante da natureza da ciência apenas 

por um valor subjetivo fugaz. Os professores A e B passam a discutir sobre este assunto. 

Finalmente, o professor A escolhe se retirar da pesquisa, mas o professor B opta por continuar 

o seu desenvolvimento. Desde que abandonou as técnicas de pesquisa desenvolvidas, o 

professor A mudou o interesse de investigação, da seleção genética para as plantas, na tentativa 

de escolher um tema aceito pelos valores socioculturais. 

O professor A realiza com êxito a transferência de genes anticâncer do mairei Taxus ao centeio, 

criando centeio anticancerígeno. Olhando para trás, o professor A não se arrepende da sua 

retirada do projeto e acredita que embora a natureza da ciência possa ser objetiva, a 

manifestação dos valores deve eventualmente volta-se para a essência fundamental de “seres 

humanos”. 

O professor B, persistindo na continuidade do projeto original, obteve sucesso nas investigações 

com animais vivos e, continua a fazer investigações em seres humanos. O professor B não se 

arrepende da escolha e trabalha intensamente no projeto por causa da crença de que essa história 

não termina aqui. Toda a natureza e o valor da investigação se desenvolverão no futuro. Trata-

se do lado esquerdo da história, ao invés dos valores socioculturais. 
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14. Do ponto de vista do ensino de ciências, o eu pode aprender os alunos do 

ensino médio a partir destes dois cientistas? 

A- A – cientistas devem ter consciência ao fazer a 

pesquisa.  

DF D I C CF 

B- A – considerar ambos, a pesquisa científica e os 

valores sociais simultaneamente. 

DF D I C CF 

C- A – uma pesquisa científica não pode estar totalmente 

desvinculada dos valores socioculturais. 

DF D I C CF 

D- A – respeito à diversidade das pessoas. DF D I C CF 

E- B – a pesquisa científica deve ser completamente 

independente das crenças pessoais. 

DF D I C CF 

F- B – a pesquisa científica deve ser completamente 

independente de valores sociais subjetivos. 

DF D I C CF 

G- Nenhum deles é um bom exemplo para aprender, 

porque os cursos de ciência não devem envolver escolhas de 

valores. 

DF D I C CF 

 

15. Do ponto de vista da natureza da ciência, que aspectos do pensamento do 

professor A e do professor B você concorda? 

A- A – cientistas devem ter consciência ao fazer a 

pesquisa.  

DF D I C CF 

B- A – considerar tanto a investigação científica como os 

valores sociais simultaneamente. 

DF D I C CF 

C- A – a pesquisa científica não pode estar 

completamente dissociada dos valores socioculturais. 

DF D I C CF 

D- A – respeito à diversidade de seres humanos. DF D I C CF 

E- B – investigação científica deve ser totalmente 

independente da crença pessoal. 

DF D I C CF 

F- B – investigação científica deve ser totalmente isolada 

dos valores subjetivos. 

DF D I C CF 

G- B – persistindo com o maior valor de ciência – a busca 

pela verdade. 

DF D I C CF 

H- Ambos, uma vez que ambos têm espírito científico, se 

bem que ambos são influenciados por valores pessoais. 

DF D I C CF 

I- Nenhum, os dois não são suficientemente objetivos, 

uma vez que são influenciados por suas crenças e valores 

pessoais. 

DF D I C CF 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A: Questionário inicial 

 

1) Escreva o que você julga saber sobre o átomo. 

2) Faça no mínimo três perguntas sobre: 

a) Suas dúvidas sobre o átomo; 

b) Dúvidas que os alunos da educação básica podem apresentar sobre o átomo. 
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Apêndice B:  Transcrição do Grupo Focal 

 

Arquivo I: Tempo total = 30 minutos 

Turno Tempo Transcrição Observação 

1 0:00 Pesquisadora: Boa noite para todos!  Os licenciandos 

comentam sobre a 

câmera (usada 

para a filmagem) 

2 1:02 Pesquisadora: Então nós vamos começar a 

fazer as nossas discussões das nossas 

atividades da disciplina e isso que a gente 

está fazendo agora é um grupo de discussão. 

[...] O nome disso que a gente está fazendo 

agora é Grupo Focal. 

A pesquisadora 

explica as regras 

sobre a realização 

do Grupo Focal 

3 3:50 Pesquisadora: E o nosso tema que nós vamos 

falar na aula de hoje é Planejamento, o tema 

da nossa discussão é Planejamento. No nosso 

caso, o Planejamento no contexto 

educacional, certo? Como a gente já vem 

sinalizando, eu venho sinalizando, a Neide 

também, nós vamos entrar no Planejamento, 

então, primeiro a gente precisa ver o que 

vocês entendem por Planejamento, como é 

que vocês estão pensando isso, que vivência 

vocês já têm? Então, é mais um momento pra 

que a gente possa ouvir vocês, entender um 

pouquinho de vocês, certo? Sobre isso, pra 

que a gente possa ir pra ação efetivamente, 

certo? Tudo bem? Então acho que a gente 

pode começar primeiro com essa ideia, 

quando vocês escuta a palavra Planejamento, 

ou pensa em Planejamento, o que é que vem 

a sua mente, o que seria esse Planejamento 

no ensino pra vocês, acho que esse é o 

primeiro tópico que é importante a gente 

pensar.     

 

4 5:05 Pesquisadora: Quem gostaria de começar? 

(silêncio) Todo mundo já fez Planejamento 

né?! 

Os licenciandos 

não se 

manifestaram nesse 

momento, houve um 

breve momento de 

silêncio.  

5 5:13 A9: Eu não professora, estou perdido…  
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6 5:16 Pesquisadora: Nunca fez Planejamento? Mas 

mesmo assim você pode dizer a partir do que 

você tem em mente. Quando você pensa no 

Planejamento o que vem a sua cabeça? 

 

7 5:26 A9: Organizar o que você tem que fazer em 

período, alguma coisa assim. 

 

8 5:30 Pesquisadora: Período…?  

9 5:33 A9: Você tem que organizar as suas 

atividades. 

 

10 5:36 Pesquisadora: As atividades que “vão” ser 

feitas? Certo! Vocês concordam? 

O licenciando 

concorda com a 

cabeça, após o 

questionamento da 

pesquisadora. Logo 

em seguida a 

pesquisadora volta 

a sua atenção ao 

grupo. 

11 5:43 A7: Organiza as ideias, os conceitos, o 

conteúdo. Porque cada aula ela tem um 

tempo específico, então você precisa do seu 

Planejamento pra você organizar suas aulas, 

então o Planejamento é importante por isso, 

pra você pode organizar, pra ver se vai “da” 

tempo de você fazer o que você pretende, 

então acho que é isso, mais a questão da 

organização. 

 

12 6:09 Pesquisadora: O tempo é uma coisa que você 

coloca…  

 

13 6:10 A7:  É. É importante também... o 

Planejamento principal é o tempo, porque se 

não, você não consegue dar continuidade. 

 

14 6:21 Pesquisadora: Certo. Você queria falar… A pesquisadora se 

dirige a um dos 

licenciandos. 

15 6:24 A8: Eu acho que tem a ver com o que você 

vai elaborar, pensar em todo o processo, o 

que você pretende fazer, ver se está de 

acordo (inaudível) pode ser em grupo, pode 

ser individual, as vezes você tem uma ideia, 

você discute aquela ideia, de acordo, por 

exemplo, na escola os professores da mesma 

área se juntam pra planejar atividades que 

sejam parecidas e discutem objetivos, essas 

coisas…. 
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16 6:55 Pesquisadora: Objetivos, então a A8 

sinalizou. Só vou tentando levantar um 

pouco do que vocês estão colocando, ele 

(A9) falou a questão da organização, a A7 a 

questão do tempo, a A8 os objetivos, que 

mais vocês pensam quando veem o 

Planejamento? Fala A5. 

 

 

 

17 7:15 A5: Não, eu acho que principalmente, além 

de tudo isso, tem que estipular as atividades 

que serão desenvolvidas, no caso seria os 

conteúdos, no caso nosso, eu acho que 

seriam os conteúdos que estão dentro dos 

objetivos, que no caso o professor vai ter e 

pretende desenvolver em um certo período, 

então eu acho que é basicamente isso, ou 

seja, planejar, organizar, você trazer os 

objetivos, você trazer o conteúdo, então eu 

acho que é tudo isso. 

 

18 7:47 Pesquisadora: Certo! A6?  

19 7:50 A6: Eu acho que só o que sobrou que não foi 

mencionado ainda é todo o material que é 

utilizado, porque tem de montar o 

planejamento com o material. 

 

20 7:58 Pesquisadora: Material... que sentido?  

21 8:00 A6: Tanto o que você for usar, ou reforço, 

multimídia, alguma coisa do tipo, ou livro 

didático, alguma coisa assim, tem que ter. 

 

22 8:07 Pesquisadora: Tudo isso tem que constar no 

Planejamento. 

 

23 8:18 A7: Lembrei de uma coisa […] a A8 

comentou do planejamento em grupo, uma 

coisa legal do planejamento em grupo é a 

questão das ideias, porque as vezes você está 

ali tão focado no que você pensou que as 

vezes a ideia do outro esclarece, você está 

travado ali, e a ideia do outro chega e 

esclarece tudo, então dá encaminhamento 

melhor na atividade, na aula, que seja, que 

você está planejando, então eu acho 

interessante o planejamento em grupo. 

 

24 8:50 Pesquisadora: É…vocês, a vivência de vocês 

é mais com planejamento em grupo ou 

individual? 
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25 8:59 A7: Em grupo.  

26 9:00 Pesquisadora: Sempre? Já aconteceu de 

algum individual? 

 

27 9:03 A7: Já aconteceu individual, mas a maior 

parte em grupo. 

 

28 9:06 Pesquisadora: E tem diferença quando 

vocês…. O que vocês destacam assim 

demais... É muito diferente por conta disso, 

quando eu faço um planejamento sozinho e 

quando eu faço um planejamento em grupo. 

 

29 9:24 A1: Os objetivos diferenciam, as vezes meu 

objetivo é um, o dele é outro. 

 

30 9:29 Pesquisadora: E aí, como se resolve isso?  

31 9:32 A7: Ouvindo. Ouvindo e discutindo, eu acho 

que é importante essa parte do planejamento 

em grupo, como eu disse, é questão de você 

ouvir novas ideias e ver novas 

possibilidades, mas as vezes o planejamento 

em grupo atrapalha um pouco por isso, todo 

mundo vai querer para um lado, e a gente não 

sai do lugar, então tem sempre os prós e 

contras. 

 

32 9:58 Pesquisadora: Entendi. O que mais A1? A4? O licenciando A1 

acenou com a 

cabeça em sinal 

nagativo.  

33 10:05 A4: Acho que ainda definindo planejamento, 

eu vejo como uma busca de estratégias. O 

professor, ele organiza as atividades para 

buscar uma estratégia a fim de traçar uma 

construção da aprendizagem do aluno né?! A 

partir dessa estratégia ele vai conseguir 

refletir sobre a sua metodologia, para achar 

uma metodologia seja mais adequada. 

 

34 10:40 A3: Não sei, eu acho que a minha visão de 

planejamento, não sei se está exatamente 

igual o que estão falando aqui. Porque aqui 

na faculdade eu não tive muito oportunidade 

de fazer planejamento, o planejamento que 

eu fiz foi na escola que eu trabalho dando 

aula, e uma coisa que não foi citado aqui que 

tinha nesse planejamento é a questão da 

avaliação também, nós tínhamos que citar 

tudo certinho a respeito do que estava sendo 

aquela determinada avaliação, o que ela 

A pesquisadora 

chama o 

licenciando A3, 

para que possa dar 

a sua opinião. 
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estava avaliando e qual era o tipo de 

avaliação, eu tinha que esclarecer tudinho, 

além de tudo isso que já falaram…  

35 10:21 Pesquisadora: Você… pelos planejamentos 

que você fez a avaliação é como um ponto 

importante? 

 

36 10:28 A3: Sim, eu acho que tudo é importante, na 

verdade eu só falei da avaliação, porque 

ninguém tinha falado ainda, não seja o ponto 

mais importante, eu acho que tudo é 

importante dentro do planejamento […] 

 

37 11:49 A2: (Inaudível)… acho que sobre trabalhar 

em grupo… para mim tanto faz, acho que 

tanto o individual quanto trabalhar em grupo 

tem suas peculiaridades, cabe a nós se 

adequar. Eu creio que organizar em grupo 

seja um pouco mais difícil no quesito de, ao 

mesmo tempo que é bom a quantidade de 

ideias que surgem, é ruim de você tentar 

organizar, mas o lado bom é que você tem 

bastante gente para te ajudar. Agora no 

individual é você com você, você tem que ter 

um senso de avaliação muito melhor quando 

trabalha sozinho. 

A pesquisadora 

pede para que o 

licenciando A2 dê a 

sua opinião. 

38 12:40 Pesquisadora: Nesse momento a 

pesquisadora faz uma breve síntese de do que 

foi discutido até agora com o grupo.   

 

39 13:32 Pesquisadora: […] e aí eu quero que vocês 

tentem pensar um pouquinho, o porquê dessa 

importância de planejar, porquê que o 

professor precisa planejar? Ele pode não 

planejar? O que vocês acham sobre isso? 

 

40 13:49 A3: Poder ele pode né (risos) acho que só 

não. Só não sabe assim, onde que não vai dar, 

ele não se planejou, e exatamente por não ter 

se planejado ele está num caminho um pouco 

sem rumo, e vai… vai acabar… não sabe, no 

caso da educação, não sabe se vai dar o 

conteúdo, é…não sabe se vai conseguir 

avaliar os alunos. Eu acho que é isso, pode o 

professor pode sim, não fazer esse 

planejamento, não se organizar, mas acho 

que não é adequado, não convém. 

 

41 14:23 A4: Eu acho que ele pode, mas não deve 

(risos). 
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42 14:25 A7: Tomando como base meu ensino médio 

né, tem professor que ele pega o livro como 

seu planejamento, então você vê aquela aula 

que não tem nenhuma conexão, vamos 

supor, começar um conteúdo agora, ai tá, 

terminou esse conteúdo, inicia conteúdo 

novo, e daí? Fica meio assim né?! 

Desconexo. Então é uma coisa assim, que a 

gente tem visto nesses últimos anos, essa 

nova tendência tem tentado mudar isso, mas 

é uma coisa que, pra mim, na época, foi 

assim, difícil de conseguir entender alguns 

conceitos, porque não tinha esse link. Eu 

acho que o planejamento, tem a sua 

importância por isso, para o professor poder 

refletir sobre esse processo, sobre um 

conteúdo e outro, que ele pode puxar um 

gancho né, eu acho que isso é interessante. 

 

43 15:24 A3: Quando eu entrei no colégio para dar 

aula, umas das principais coisas que a 

diretora falou pra mim, ela falou assim: pra 

eu nunca entrar em uma sala de aula sem ter 

feito um planejamento, sem ter tudo 

certinho, é, sobre o que que eu ia fazer ali em 

sala de aula, porque os próprios alunos 

percebem isso, quando o professor ele chega 

despreparado, de repente não sabe o que ele 

vai dar, não sabe o que ele vai fazer, não sabe 

o que vai falar, então os alunos percebem, 

então já passa essa insegurança para os 

alunos, ai tende a sala ficar aquela bagunça, 

ai eles não conseguem nem prestar atenção 

na aula, porque o professor se quer se 

organizou, pra que que eles vão ficar 

prestando atenção na aula? 

 

44 16:13 Pesquisadora: E vocês o que que acham, 

concordam com as meninas, tem uma visão 

diferente? 

 

45 16:17 A6: Eu acho que não é um problema só do 

ensino médio, eu acho que aqui dentro 

(Universidade). Eu mesma, eu já tive aulas 

que o professor não se preparou, porque é 

assim, se algum aluno pergunta alguma coisa 

que não está no roteiro dele todos os anos, 

não sabe resolver, sabe, eu já vi isso. Então 

ai eu penso: foi professor que chegou na sala 

de aula sem objetivo nenhum, ele 
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simplesmente quer jogar ai o conteúdo e a 

gente (inaudível). 

46 16:39 A3:  Mas eu acho que as vezes, assim, o 

professor ele pode ter um planejamento, e de 

repente o aluno fazer um questionamento 

que o professor não saiba responder. A 

questão do questionamento, não quer dizer 

se ele se planejou ou não, mas talvez ele pode 

olhar para o aluno e falar assim: O, eu não 

sei te responder agora, mas eu vou me 

informar e na próxima aula eu te respondo. 

Mas com certeza, eu não vejo como um 

problema só de Ensino Médio. 

 

47 17:10 A1: Eu acho que ele pode sim, ir pra aula sem 

ter o planejamento, se ele tiver os objetivos 

estabelecidos e souber como fazer aquilo né. 

Porque do mesmo jeito que… o 

planejamento em si, ele não voga nada… 

pode ter planejamento bom e ruim, 

entendeu? O professor pode ter se planejado 

e ela ser uma bosta (risos)… do mesmo jeito, 

eu acho que vai dos objetivos.  

O licenciando A1 

fala após um 

incentivo e 

comentário da 

pesquisadora e 

alguns risos do 

grupo.  

48 17:33 A2: Sobre esse negócio que a A6 falou, a 

gente não precisa nem voltar tanto, mas, o 

professor de física ou química toma o 

Castellan [livro-texto] como uma bíblia. […] 

Ele toma o Castellan como uma verdade.  

A partir da crítica 

de A2, outros 

licenciandos fazem 

comentários no 

mesmo sentido.  

49 18:26 A2 relata uma experiência na qual deixou de 

participar e fazer questionamentos devido ao 

fato de o professor ficar constrangido com 

suas intervenções na aula.  

 

50 19:06 A4: Eu acho que o professor ele pode não 

saber responder né? Mas, a partir do 

planejamento que ele vai conseguir traçar 

alguma estratégia, tipo, o que meu aluno 

pode perguntar, daí, o que eu posso 

responder, daí tipo, aí… 

 

51 19:27 A3: Eu acho assim, que vai ter uns com umas 

perguntas muito imprevisíveis também, 

sabe?! 

 

52 19:32 A4: Que você não é obrigado a saber 

responder, porque você não tem…você não 

sabe de tudo…você está ali…. 

 

53 19:46 A8: Não… eu ia falar nessa questão do 

refletir o planejamento né… porque se o 

aluno te perguntou cada vez que você vai 

Nesse momento 

houve uma 

interrupção na fala 
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aplicar aquilo, ai você vai pensar: naquela 

vez meu aluno fez uma pergunta nova, então 

eu consigo pensar em mais perguntas novas 

(inaudível). 

do licenciando A4. 

Após alguns risos, o 

A8 pode expor a 

sua opinião. 

54 20:01 A3: Eu acho que vai na prática né?!  

55 20:05 A8: Então, só que aí, você tem que vivenciar 

isso, tem que…eu acho que é por isso que 

chama planejamento, você não vai fazer um 

negócio que vai ficar pronto, acabado…  

No final dessa fala, 

vários licenciandos 

falaram ao mesmo 

tempo, não sendo 

possível entender a 

fala de cada um. 

56 20:20 A3, A8, A4 falam sobre o planejamento não 

ser um processo acabado e sim contínuo.  

 

57 20:33 A2 faz uma crítica ao livro texto, por este dar 

ênfase aos resultados do conhecimento, sem 

proporcionar ao leitor à compreensão do 

desenvolvimento do mesmo. 

 

58 20:58 Pesquisadora: […] mais alguém gostaria de 

falar? A9? (risos) você não tem o que dizer? 

Você acha que o planejamento é importante? 

[…] Por quê? 

 

59 21:11 A2: Com certeza é. Pra que a aula não fique 

perdida né. Pra gente ter um rumo a seguir, 

saber, igual a gente falou, o tempo, do que 

vai passar, quando vai passar, se não começa 

virar bagunça. 

 

60 21:25 A3: Mas também tem que tomar um pouco 

de cuidado, porque tem professor que segue 

tão a risca um planejamento que não 

interessa se o aluno está entendendo ou não, 

eu vou seguir o meu planejamento, eu vou 

correr, porque na aula que vem eu já tenho 

que ter encerrado esse conteúdo aqui. […] 

não que o professor seja rígido, não que o 

planejamento […], mas ele não dá brecha pra 

aquilo ali se modificar... 

Aqui a 

pesquisadora 

questiona se o 

planejamento que o 

licenciando se 

refere é rígido. 

 

 

61 21:55 A2, A3 fazem uma crítica ao sistema 

conteudista, exemplificando experiências 

negativas que eles tiveram com relação a 

isso. 

 

62 22:27 A8: […] como professora, se acontecer de 

um pegar uma turma que seja assim, um 

pouco mais lenta, nas relações das ideias, eu 

faço o que, eu deixo algum conteúdo de fora 

ou continuo passando tudo e eles não 

Nesse momento o 

licenciando A8 faz 

um questionamento 

com relação a uma 

dúvida que ele tem. 
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entendendo? Aí eu fico pensando o que que 

eu faço… 

63 22:38 Pesquisadora: O que vocês fariam?  

64 22:41 A3: Eu acho que se eu tiver dez coisas para 

passar, é… por mais que seja de uma maneira 

lenta, se os alunos entenderam uma coisa só 

do que eu passei, é mais importante do que 

eu passar as dez, e eles não terem entendido 

nada, é a minha visão.  

 

65 22:57 A7: É porque pra eles dar continuidade ao 

conteúdo, se eles não entenderem a base, que 

vem antes, não adianta continuar. […] se 

você não tem a base, não vai conseguir ir 

mais pra frente. 

A1 diz que o nosso 

aprendizado não é 

100%, uma vez que 

a média é seis. 

66 23:20 Pesquisadora: Todos teriam essa atitude das 

meninas? 

 

67 23:25 A2: Eu falo por mim assim, que quando eu 

monto apresentação […] sempre passa do 

tempo, ai eu prefiro cortar do que você 

acelerar o passo, fala aquilo corrido, então é 

muito melhor você cortar e fazer bem feito, 

com o que você tem e aproveitar aquele 

tempo do que passar tudo por passar. 

 

68 23:55 Pesquisadora: Todos estão de acordo? É isso 

que você faria também A6? 

 

69 23:58 A6: Para mim é muito mais importante que 

eles aprendam, que eles gostem de química 

do que passar tudo, mas ai tem um problema 

burocrático ai né? 

 

70 24:20 Os licenciandos começam a discutir a 

questão de os professores estarem 

preocupados com conteúdos que caem no 

PAS e no vestibular (exames para ingresso 

na universidade), onde muitas vezes os 

alunos não tem nem interesse de passar por 

esses processos seletivos no intuito de entrar 

em uma universidade. 

 

71 25:08 Pesquisadora: É… acho que já apareceu 

pouco na fala de vocês a questão do que 

colocar no planejamento, o que é importante, 

o que não é importante, o que eu faria diante 

de uma situação ou outra, ai a gente vai 

passar agora mais a parte prática, que agora 

foi mais uma discussão geral, ah então, o 

planejamento é isso, isso é importante, mas, 
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quando você pensa assim: eu preciso fazer 

um planejamento. O que é que você 

considera que esse planejamento tem que ter, 

que é essencial ter nesse planejamento que 

você olha pra ele e fala: não, ele está bom 

desse jeito, eu consigo ver o que eu produzi 

e eu considero que é um bom planejamento. 

Que característica ele tem, como é esse 

planejamento, como você vai desenvolver 

ele em sala de aula? 

72 26:10 A2: Acho que começar do começo, da parte 

do… se a gente for pensar no planejamento 

escrito, é… a gente tem escrever de uma 

forma que quem for ler e não assista sua aula, 

tem que saber o que você faria, então tem que 

conter todas as informações, toda uma 

espécie de roteiro. Claro que não vai ser 

seguido inteiro, mas acho que esse é o ponto 

principal, tem que ser muito bem escrito, se 

é para alguém ler além de você. 

 

73 26:40  A7: Acho que complementando isso que 

você falou, eu acho que quem pegar o seu 

planejamento tem que ter condições de 

aplicar da mesma forma, conseguir entender 

e aplicar da mesma forma. 

 

74 26:50 Pesquisadora: Que a pessoa que elaborou? 

Clareza? 

A pesquisadora 

pergunta para A7 

sobre o que ela está 

expondo e o 

licenciando 

responde de forma 

afirmativa. 

75 26:55 Pesquisadora: Que mais?  

76 26:58 A2: Eu acho que tem ser flexível, não no seu 

planejamento escrito, mas no planejamento 

que você faz aqui, você tem que saber que 

vai ocorrer imprevistos, tem que pensar no 

que você vai fazer quando isso acontecer. 

 

77 27:16 A pesquisadora faz perguntas sobre um 

evento que envolveu uma ação semelhante a 

que o licenciando A2 descreve no 

comentário anterior, vivenciado por ele.  

Nesse momento o 

licenciando A2 

descreve como foi a 

sua experiência, 

quando ele 

precisou ser flexível 

em uma aula que 

aplicou.  
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78 28:25 Pesquisadora: O que mais que é importante? 

O A2 falou a questão da clareza, 

flexibilidade… 

 

79 28:30 A1: Objetivos?!  

80 28:31 Pesquisadora: Objetivos. Em que sentido?  

81 28:33 A1: Tipo, eu estabeleço meus objetivos, e se 

meu planejamento me dá condições de 

atingir os objetivos, eu acho que está bom, 

mas eu só vou saber depois que aplicar né?! 

(risos). Mas um planejamento eu acho que é 

assim.  

 

82 28:46 Pesquisadora: E que tipo de objetivos você 

acha que… se você tivesse escrever lá no 

objetivo, pra qualquer conteúdo, qual seria?  

 

83 28:58 A1: Que o aluno compreendesse o conteúdo.  

84 29:00 Pesquisadora: A compreensão. O que mais? 

Todos concordam que o objetivo sempre é a 

compreensão ou tem outros… 

Nesse momento 

houve um pequeno 

tumulto, vários 

licenciandos 

falaram ao mesmo 

tempo.  

85 29:23 A3: Eu acho uma coisa importante também 

que…bom, pra mim né, é a questão de uma 

atividade dentro do conceito, digamos assim, 

porque, para o aluno principalmente na nossa 

área que é a química, é muito abstrato, então 

pro aluno fica muito mais fácil, eu estou 

tomando como base o Ensino Médio, a gente 

até aqui na graduação vê que algumas 

disciplinas fica meio desconexa, então, para 

o aluno é muito mais fácil ele pode visualizar 

aquele conceito, entender aquele conteúdo, 

com uma atividade, nem que seja uma 

atividade de leitura, de interpretação de 

alguma coisa, igual na oficina do rótulo, ou 

então uma atividade prática.  

 

86 30: 08 A7: […] igual a gente trouxe no artigo que a 

gente tinha lido na aula passada, que dizia 

para envolver o aluno, é se de alguma 

maneira, você consegue envolver ele em 

alguma atividade…. 

 

 

Arquivo II: Tempo total = 30 minutos 
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Turno Tempo Fala Observação 

1 0:00 Pesquisadora: Diga, A3. Os licenciandos 

fizeram 

comentários sobre 

uma situação fora 

da sala. 

2 0:25 A3: Eu acho assim, se você consegue 

envolver esse aluno, como você (A7) está 

falando, em alguma atividade, eu acho que as 

chances dele construir o conhecimento e ter 

uma compreensão maior, as chances são 

muito maiores, eu acredito 

 

3 0:38 Pesquisadora: É aqui a A3 já sinalizou um 

outro objetivo, que é a construção de 

conhecimento. O que você tinha falado A8 

que eu não ouvi? (risos) Não, antes dela eu 

tinha perguntado: só compreenderam o 

objetivo? Você falo: não… 

Os licenciandos 

fizeram alguns 

comentários e A8 

não se manifestou.  

4 1:02 A5: Para fins práticos, principalmente na 

parte da Química, eu acho interessante 

quando o professor monta um planejamento, 

refletindo em que ele pensa que o aluno, a 

partir, não só apenas como quem lê, mas que 

fora da sala de aula aquilo faça sentido pra 

ele, que ele consiga efetivar algum tipo de 

conexão com o que ele vive. É, por isso que 

eu acho que hoje tem as escolas de campo, 

tem as escolas que  levam as características 

mais regionais, então, eu acredito que isso 

seja um avanço, por que, porque eu acho que 

o professor pode refletir acerca do que o 

aluno está vivendo, aplicação que o ensino 

tem pro aluno, então, eu acho que tem que ter 

um sentido prático fora da escola, então, fora 

de sala de aula, então, o professor na hora de 

montar os objetivos e o planejamento ele 

também tem que ter essa… ele  tem que ser 

sensível a isso, a essa aplicação, essa vertente 

o ensino também pode ter, então é 

basicamente isso. 

 

5 2:08 A3: (inaudível) estava comentado do aluno 

ver sentido na vida dele também e não só ver 

o conteúdo por si. 

 

6 2:17 A7: Eu acho que é isso que leva ele a 

construir o conhecimento, porque se ele está 
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em uma sala de aula, muitas vezes ele pode 

compreender o que o professor está falando 

mas não trazer isso pra vida dele, justamente 

isso, acho que essa vivência, essa 

contextualização vai fazer ele construir esse 

conhecimento de uma maneira significativa. 

7 2:38 A5: De certa forma, acaba motivando o 

próprio aluno, porque a gente vê que os 

alunos eles estão desmotivados, mas essa 

motivação ela não é única do sujeito, eu não 

vejo motivação como a própria do aluno, ela 

é como algo externo também, ela depende 

das duas partes, se o professor, se o ensino 

pra ele não faz diferença na vida fora da 

escola, que motivação que ele vai ter? 

Entende? Então eu acho que refletir, 

significa que você…acaba…trazer uma 

motivação pra sala de aula, tem que trazer 

dinamismo pra tua sala, então isso tem que 

ser refletido nos objetivos […] 

 

8 3:20 Pesquisadora: E de que maneira vocês 

pensam que deve ser essa contextualização 

ou essa… dar esse significado para os 

alunos? Como que o professor pode fazer 

isso na sala de aula? 

 

9 3:35 A6: Eu a princípio pensei bem por esse lado 

assim: o que é mais importante no 

planejamento, depende de cada professor, 

porque pode ter um professor que 

simplesmente vai por lá só o conteúdo em si, 

tem aquele que vai começar pensar no 

conteúdo a partir de um problema. Eu acho 

que esse problema que vai conduzir toda a 

aula, mas ele tem que se preparar pra pensar 

o que os alunos podem responder, já que vai 

ser aplicado o questionário, tem que estar 

preparado para várias coisas, não só assim o 

que ele acha que vai ser respondido, porque 

não é.  

 

10 4:07 Pesquisadora: (Risos) Só o que a gente acha! 

Então A6 trouxe uma característica… 

 

11 4:10 A3: Então, porque igual quando o grupo de 

estudo trouxe lá, a questão ... do aparelho lá 

que foi descartado (inaudível) na escola, é 

um problema que é legal do professor propor 

pra que o aluno consiga resolver, propor 

alguma coisa dentro daquele conteúdo pra 
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resolver o problema, então eu acho que isso 

é legal, é uma forma do aluno também 

interagir ali, ele ser construtor do seu 

conhecimento, ele que vai buscar a 

informação. 

12 4:50 A7: Mas eu vejo muito assim: por mais que 

o professor tente contextualizar, a impressão 

que eu tenho é que o foco está sempre no 

conteúdo. Ele tenta trazer uma 

contextualização, tenta trazer algum 

problema do cotidiano, alguns exemplos, 

mas o foco dele está no conteúdo, ele traz 

aquilo pra trabalhar o conteúdo. Então eu 

acho que enquanto o foco estiver no 

conteúdo, o professor não vai conseguir 

contextualizar de verdade. 

 

13 5:12 A3: Eu acho que isso ai é aquela questão da 

ideia errônea de contextualização né?! De 

que tem professor que usa exemplificação 

como contextualização. 

 

14 5:23 A7: Porque o foco dele vai estar sempre no 

conteúdo, não consegue tirar esse foco.  

 

15 5:26 A3: Mas ai é diferente né?! A 

contextualização não é só uma 

exemplificação. 

 

16 5:32 A7: Mas eu digo, se você não tirar o foco do 

conteúdo, não tem como ter essa 

contextualização. 

 

17 5:37 Pesquisadora: Se não for no conteúdo, que 

foco principalmente vai ter? 

 

18 5:44 A3: Eu acho que você trazer problemas, 

coisas que você consiga trabalhar a ciência, 

mas não focando no conteúdo, porque de 

repente eu traga alguma coisa mas eu estou 

focando em trabalhar orgânica, vou trabalhar 

compostos orgânicos com ele, eu vou pegar 

isso aqui pra trabalhar compostos orgânicos. 

Então você pensa mais em trabalhar a ciência 

com algum problema ou com alguma 

situação cotidiana do aluno, não 

simplesmente com o foco de qual conteúdo 

você vai trabalhar com aquela determinada 

situação.  

 

19 6:16 Pesquisadora: Mas alguém sobre isso que A3 

comentou? 
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20 6:20 A9: Professora (inaudível) se a gente for 

contextualizar uma situação problema real, 

ou alguma coisa assim, que tenha a ver com 

o conteúdo mas que você não foca somente 

nesse conteúdo, não pode acontece dos 

alunos perguntar sobre outras coisas, sabe? 

Sobre aquele tema, aquele assunto, 

entendeu? ...e fugi um pouco do ensino de 

química talvez... 

 

21 6:40  A3: Acho que por isso que tem que ter o 

papel, é o papel do professor direcionar daí, 

por que fugir sempre acaba fugindo, mas eu 

acho que o professor está ali pra ter essa 

orientação. 

 

22 6:56 Pesquisadora: O que vocês acham disso que 

a A9 colocou? 

 

23 6:59 A4: Eu acho que tem problema ... não é uma 

fuga, mas acho que o aluno também... a partir 

de quando ele começa a entender o conteúdo, 

ele começa a relacionar com outras coisas, 

então de certa maneira é uma coisa boa, mas 

cabe como você diz, cabe o professor mediar 

isso né, pra que ele consiga falar numa 

linguagem química, sobre todos os outros 

conteúdo que permeiam e aí ocorre a 

desfragmentação das coisas né, porque hoje 

em dia o conhecimento é muito fragmentado 

né, são várias áreas para tudo [...] 

 

24 7:50 A9: (inaudível)..., mas é igual o A4 falou 

você para de separar os conteúdos e começa 

a correlacionar a eles, eu acho que isso é 

muito valido para que os alunos conseguirem 

entender melhor.  

 

25 8:08 Pesquisadora: Quando ele é mais 

interligado? 

A pesquisadora faz 

uma pergunta 

tentando entender o 

comentário de A9 e 

o licenciando 

responde de forma 

afirmativa.  

26 8:14 A7: Eu acho que isso é um pouco da ideia da 

interdisciplinaridade.  

 

27 8:17 Pesquisadora: E o que é isso?  

28 8:19 A7: Você consegue trabalhar um tema, 

relacionando vários conteúdos como 

matemática, a física, a geografia.  
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29 8:27 A3: Porque, por exemplo, eles conseguem 

entender que a energia que eles veem na 

química é a mesma energia que eles veem na 

física, e por causa desse conteúdo 100% 

disciplinar que é passado pra ele, então a 

energia da química é diferente da energia da 

física.  

 

30 8:44 A9: Isso eu acho muito interessante, porém 

um único professor de química pra dá uma 

aula desse jeito não tem como. 

 

31 8:52 A7: Por isso que é importante o 

planejamento coletivo como a gente tinha 

discutido né 

 

32 8:57 A6: Mas aí é que tá, não escolhe um tema 

multidisciplinar, escolha interdisciplinar, 

não é? 

 

33 9:01 A5: Eu entendo que pode ter esse “multi”, 

[...] eu acho que você consegue trazer 

atividades muito produtivas no sentido 

multidisciplinar para uma atividade em 

química, então acho assim, é necessário ter 

um planejamento muito rigoroso por parte do 

professor.  

Nesse momento A5 

tenta explicar por 

meio de conceitos 

que o professor 

pode trabalhar um 

planejamento 

multidisciplinar. 

34 9:52 A7: Eu concordo com você, mas eu penso 

assim, se o professor de química ele tem já 

seu planejamento feito e ele sabe que naquele 

período ele vai dar aquele tipo de conteúdo, 

se ele conversar com o professor de biologia 

e o professor de física, as vezes eles 

conseguem adequar o planejamento para 

falar sobre esse assunto no mesmo período, 

então para o aluno fica mais fácil conseguir 

visualizar.  

 

35 10:12 A5: Sim, mas eu digo que mesmo se não 

existir essa possibilidade eu acho que... não 

impede que professor realize as atividades 

deles, entende? 

 

36 10:23 Pesquisadora: É, a questão aqui que vocês 

estão comentando, é se ele pode fazer isso 

sozinho ou se ele vai estar... em conjunto em 

parceria? 

 

37 10: 39 A4: Ele pode fazer isso sozinho... por 

exemplo, nos vimos nas aulas anteriores a 

tendência CTSA que envolve outros 

relacionados a química, mas não 

especificamente né... por que, por exemplo 
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se você pega um tema da sociedade não tem 

como você abordar esse tema só 

quimicamente. Você vai ter que traça várias 

outras áreas do conhecimento pra consegui 

responde quimicamente. 

38 11:15 Pesquisadora: Não só a sua área especifica?  

39 11:19 A4: É, é, e assim não exige tanto 

conhecimento porque você não precisa se 

aprofundar naquilo como A5 disse [...] 

porque o objetivo da química é ele adquirir o 

conhecimento químico né, mas como ele vai 

conseguir, aí entra a contextualização, como 

ele vai conseguir ver... (inadiável) se a gente 

só vai falar sobre química, não tem nexo o 

que é ensinar e apreender.  

No meio da fala, 

vários licenciandos 

manifestam 

concordado com o 

que foi dito. 

40 11:54 Pesquisadora: Não vai te essa 

contextualização? 

A pesquisadora faz 

uma pergunta 

tentando entender o 

comentário de A4 e 

o licenciando 

responde de forma 

afirmativa. 

41 11:59 A2: Eu acho que pra isso ser feito sozinho, 

uma das coisa que o professor não pode 

deixar de fazer é estudar, então mesmo que 

não seja a área de formação dele o 

conhecimento é um só, então a gente separa 

por que a gente não consegue da conta de 

aprender tudo de uma vez [...]  

Nesse momento o 

aluno explica a 

necessidade de o 

professor estar 

sempre estudando. 

42 13:31 Pesquisadora: Que mais que vocês acham 

que quando a gente pensa no planejamento é 

importante levar em consideração e torna ele 

bom? Já saíram uma série de coisas, mas tem 

ainda algumas coisas para gente pensa.  

 

43 13:44 A9: Consegui prender a atenção dos alunos...  

44 13:47 Pesquisadora: Ter atenção dos alunos em que 

sentido A9, como você acha que pode ser 

feito? 

 

45 13:54 A9: Como eu não sei (risos), mas acho que 

deve ser muito importante porque você vai 

dar uma aula onde a maioria dos alunos não 

estão nem prestando atenção no que você 

está falando, ou seja, você pode ter planejado 

tudo, ter feito tudo direito mas não tem a 

atenção dos alunos. E de nada vai valer seu 

planejamento se os alunos não estiverem 
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entendendo ou prestando atenção no que 

você está falando.  

46 14:13 A6: Nossa eu acho que eu peguei uma turma 

muito boa no estágio porque eu não vejo 

dessa forma. Porque assim, no inicio eu 

sentava na frente da sala, aí eu sempre 

percebia que tinha conversa no fundo e eu 

comecei a sentar no fundo, e era sempre 

sobre química que eles conversavam. E 

assim, eles estão prestando atenção, eles 

interagem só que entre si, não com o 

professor [...] 

Nesse momento 

houve uma 

interrupção, para 

uma colocação de 

A1 sobre a “turma 

ser muito boa 

mesmo”.  Após 

alguns risos, A6 

continua a 

descrever sua 

experiência no 

estágio. 

47 14:48 A4: Mas eu acho que pra romper isso que 

você fala, envolve muita interação entre 

aluno e professor. E se essa interação, ela for 

apenas do professor é claro que o aluno não 

vai se senti algo presente naquela aula, não 

vai se senti parte daquela aula, e acaba não 

tendo atenção. Então eu acho que o 

planejamento também, deve servir para criar 

uma ponte entre professor e aluno, nessa 

receptividade né.  

 

48 15: 19 A3: Porque se o professor planeja fazer isso 

“eu, eu, eu vou fazer isso, isso e isso...”, mas 

ele não se importa mesmo com que o aluno, 

com que ele vai perguntar, como ele vai 

tentar envolver o aluno na aula. Eu acho que 

esse planejamento também está voltado 

muito para “eu” do professor e como para o 

aluno.  

 

49 15:37 A7: Eu achei outra coisa importante de se 

considerar é a questão da ideia prévia do 

aluno... aí que entra a questão que A6 falou, 

do professor ouvir o aluno, porque se ele não 

ouve o aluno, ele não vai sabe o que o aluno 

sabe, da onde ele partiu, o que ele precisa 

focar mais para discutir com o aluno o que 

precisa e o que pode já passar para frente. 

Então eu acho que essa questão da ideia do 

aluno também é importante de ser pensado 

pelo professor. Claro que não vai aparecer no 

planejamento assim... de uma forma escrita, 

mas ela vai se pensada para ser modificada 

no caso de um planejamento futuro. 
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50 16:23 A3: Mas eu tenho muita dificuldade com 

essa questão dos conhecimentos prévios, 

porque são diferentes níveis vamos dizer 

assim dos alunos, uma sala com trinta alunos 

por exemplo: tem parte da sala que está lá 

traz que não entendeu nada, tem gente que 

entendeu tudo, gente que está no meio do 

caminho e tem gente que sabe 75%. Então e 

daí? Eu sei agora como eles estão, mas o que 

eu vou fazer? Ou eu vou muito devagar 

porque não estão sabendo de nada ou eu 

vou... eu não sei [...] eu tenho muita 

dificuldade com essas questões dos 

conhecimentos prévios, por que eu não sei 

como agir depois que eu souber disso, sabe? 

Nesse momento 

houve uma 

interrupção na fala 

do licenciando, 

para uma 

colocação de A4 

sobre chegar a um 

equilíbrio (sobre 

como o professor 

deve agir).  

51 17:14 A4: E aí professora? Nesse momento 

houve um pequeno 

tumulto e risos.  

52 17:17 Pesquisadora: Eu gostaria de ouvir de vocês?  

53 17:34 A2: Mas isso é um grande desafio [...] não 

existe receita para o professor, se tivesse já 

estava passando (inaudível) cada turma ano 

e cada turma vai se diferente. Então da para 

você se adequar.  

Após alguns risos, o 

A2 pode expor a 

sua opinião. 

54 17:52 A3: Então, mas todo mundo tem uma 

dificuldade, mas pra mim essa é uma das 

maiores dificuldades, sabe? Como agir frente 

a essas diversidades dos alunos.  

 

55 18:03 Pesquisadora: Heterogeneidade?  

56 18:06 A9: Cada turma vai se de um jeito 

(inaudível)... pode ser que nessa turma você 

encontre de lhe dar, mas na dependendo da 

próxima no ano que vem [...] vai depende 

muito dos alunos. 

Ocorreu uma 

interrupção na fala 

de A9, para uma 

colocação de A3 

sobre “desse jeito 

não funcionar”, e o 

licenciando 

responde de forma 

afirmativa. 

57  Pesquisadora: E sobre essa questão que A3 

colocou?  

A pesquisadora 

pede para que A1 e 

A8 deem a sua 

opinião.  

58 18:50 A2: Eu faria... eu iria mais devagar e focaria 

mais nos que estão mais para trás [...] 

Nesse momento 

houve um pequeno 

tumulto, vários 

licenciandos 
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fizeram 

comentários.  

59 19:51 A9: [...] o aluno não compreende uma forma 

como o professor passa, mas talvez eles 

próprios consigam se entender melhor. Então 

você trazendo um aluno que tem um 

conhecimento mais bem formado e um que 

não consegue entender... um consiga puxar o 

outro. 

 

60 20:21 A pesquisadora chama a atenção para um 

licenciando que manifesta querer comentar. 

Nesse momento A2 

relata sobre sua 

experiência no 

terceiro ano do 

Ensino Médio.  

61 22:42 A8: É, eu pelo menos quando estava no meu 

ensino médio, quando eu tinha alguma amiga 

minha que tinha dificuldade em matemática 

ou em química que era uma matéria que eu 

ia bem né, eu ia lá e ajudava [...] 

Aqui houve uma 

interrupção na fala 

de A8 para uma 

colocação de A7 

sobre haver 

diferença para 

turma dela. 

62 23:01 A3: Essa que é a questão, são diferentes 

turmas e cada uma tem as suas 

particularidades, é muito diferente de uma 

turma para outra.  

 

63 23:09 Os licenciandos começam a discutir a 

interação entre os alunos. 

 

64 23:40 A4: Acho que você pode colocar na sua aula 

formas de engloba tanto geral, quanto 

aqueles alunos que estão tendo dificuldade.  

 

65 23:53 A7: Qual é essa forma?  

66 23:54 A4: Acho que você tem que estudar as 

dificuldades dos alunos pra conseguir ter um 

norte. E aí, entra o planejamento novamente, 

porque você cria um objetivo de engloba 

tudo mundo na sua didática [...] 

 

67 24:17 A9: Professora tenho uma dúvida 

(inaudível). Planejamento ele é feito para... 

vamos supor um bimestre? Uma semana? 

Uma aula? Qual período? 

 

68 24:28 A7: Na verdade você faz um planejamento 

anual né, e vai modificando de acordo com 

que você... 

 

69 24:34 A9: Então pode sofrer modificações?  
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70 24:37 A3: É porque normalmente na escola você 

entrega um anual, se no caso de trimestre, 

você entrega um trimestral no primeiro, no 

segundo, no terceiro... 

 

71 24:48 A4: Na minha visão, você tem um objetivo 

geral e aí você tem vários objetivos dentro 

daqueles... específicos. 

 

72 24:57 Os licenciandos estavam descontraídos, 

fazendo comentários sobre ter que obedecer 

a uma sequência. 

 

73 25:36 A pesquisadora retoma a discussão.  

74 25:39 Pesquisadora: Tem alguma coisa além do 

que já foi falado aqui? Ou alguém que ainda 

não falou a questão do que esse planejamento 

deve conter, o que é importante? Que você 

considera que se você for fazer um 

planejamento ele é essencial, pensando em 

outros assuntos... 

 

75 25:27 A8: Não sei se é essencial, mas pensando que 

a química é uma ciência experimental eu 

acho muito interessante ter um experimento 

[...] ou não né, pode ser bom e não te um 

experimento, mas pode ser mais 

enriquecedor e incentivar mais a 

participação do aluno. 

 

76 26:02 Os licenciandos comentam sobre suas 

experiências em relação a experimentação 

no ensino médio. 

 

77 28:36 A3: Mas eu acho assim com tanto 

experimento simples que o professor pode 

fazer literalmente dentro de sala, não precisa 

de um laboratório e nada muito elaborado. 

Mas eu também acho que só o experimento 

não é suficiente. Eu acho que trazer outros 

tipos de atividades na química também é 

legal, sabe? 

 

78 28: 54 A3: É porque que nem essa questão da 

faculdade, a gente chegou a aqui e a gente foi 

para o laboratório. E vai de certa maneira 

eufórico porque a gente vai empolgado, a 

gente quer ver aquilo. E é frustrante a 

maneira como isso é trabalhado (risos) [...] 

então isso, dessa maneira eu não concordo de 

o experimento ser trabalhado. Eu acho que se 

você pega outras atividades que você saiba 

trabalhar com elas, é muito mais interessante 

 



 

204 

 

do que você ter um experimento que você 

não saiba aplicar ele.  

79 29:27 Pesquisadora: E como vocês acham que ser 

aplicado esse experimento? 

 

80 29:30 A7: Eu acho que um método bem legal é a 

investigação em que o aluno propõe um 

método de realização do experimento, ele vai 

por tentativa e erro. 

 

81 29:51 Pesquisadora: Como o A5 propôs? (referente 

a aula anterior) 

 

82 29:55 A7: Eu acho interessante a questão da 

investigação porque o aluno para pensa 

naquilo que ele está fazendo e ele vai ter que 

propor alguma coisa, uma hipótese, uma 

forma de resolver... 

 

83 30:05 A3: (inaudível) Eu quando pelo menos 

chegava no laboratório, sabia que eu 

entendendo ou não era só seguir aquilo ali e 

acabou. Agora se ele já se vê dessa maneira 

(inaudível) eu acho que isso vai impulsionar 

ele, sabe? Para tentar entender aquilo ali, 

ninguém vai dar um jeito naquilo por ele, 

entende?  

 

 

Arquivo III: Tempo total = 24 minutos 

 

Turno Tempo Fala Observação 

1 0:00 Pesquisadora: Sim, você está diante dessa 

situação: Eu quero desenvolver um 

experimento com os meus alunos na minha 

aula. Como que você vai planejar esse 

experimento? 

 

2 0:28 A5: Eu acho que primeiro de tudo, é que 

assim o planejamento é feito antes da 

chegada do professor na sala, não é? Então é 

um pouco complicado monta, porque se for 

um experimento investigativo dependendo 

do... não querendo classifica, longe disso, 

mas querendo ou não a gente é obrigada a 

fazer isso. Eu acho que tem que ver primeiro 

o perfil da turma porque não adianta nada 

você propor um experimento investigativo 

que o aluno fique encarregado de fazer todas 

as atividades e construir todo o 
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conhecimento, se você não der nenhum 

embasamento e eles não vão conseguir fazer. 

3  A7: Mas nesse caso você está propondo um 

experimento de comprovação só? 

 

4 1:06 A5: Não, mas a gente trabalhou isso ano 

passado, existe aquele grau de liberdade. 

Então acho que assim, eu acho que primeiro 

para você classificar esse grau de liberdade, 

eu acho que você tem que conhecer o perfil 

da turma. 

 

5 1:23 A7: Mas por isso que o planejamento pode 

ser (inaudível) 

 

6 1:26 A3: Eu acredito que no ensino médio não 

tem como você dar uma liberdade muito 

grande para os alunos, você vai dar uma certa 

liberdade para eles, só que não vai ser muito 

grande, entende? Eu penso dessa maneira, 

talvez para o ensino médio o grau de 

liberdade já é de outra maneira, além de te de 

uma turma para a outra, eu acho que tem essa 

questão da maturidade também de estar no 

ensino médio, de se primeiro, segundo ou 

terceiro ano, cada um tem uma maturidade 

 

7 1:54 Pesquisadora: E que nível de liberdade que 

vocês acham que é adequado para o ensino 

médio? 

 

8 2:00 A7: Eu acho que não tem a questão de se 

adequado, eu acho que vai muito do perfil 

dos alunos.  

 

9 2:06 A5: Eu acho que o professor tem que ser 

sensível a isso (inaudível).  

 

10 2:17 A2: Mas eu acho que isso é um trabalho 

contínuo, eu não posso chega e querer aplicar 

dessa mesma forma, deve se um trabalho 

de... primeiro devo avaliar o nível que as 

pessoas estão e dependendo dos meus 

objetivos vou desenvolver o trabalho de 

modo que de mais liberdade para esses 

alunos. Porque implantar e espera que aluno 

de ensino médio já vai cair em nível 2, 3, 4 

já é absurdo.  

 

11 2:45 A3: E por exemplo aluno que nunca foi para 

um laboratório, como é que você vai deixa 

ele livre lá dentro, (inaudível).  
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12 2:53 A2: Por isso que é um trabalho continuo, eu 

não posso chega e já coloca lá “se virá”.  

A pesquisadora faz 

uma pergunta 

tentando entender o 

comentário de A2 

que responde de 

forma afirmativa.  

13 3:04 Pesquisadora: Então do experimento vocês 

comentaram. Além disso tem mais alguma 

coisa que alguém já pensou sobre isso e não 

teve a oportunidade de falar. 

Nesse momento a 

pesquisadora tenta 

incentivar os alunos 

a fazer uma síntese 

do que falado. 

14 3:57 A6:  Método do professor se ele é 

conteudista ou contextualizado. 

 

15 4:02 Pesquisadora: A metodologia?  A6 responde de 

forma afirmativa. 

16 4:05 Pesquisadora: Eu lembro que falou de uma 

boa escrita, né? 

 

17 4:08 Pesquisadora: Clareza.  

18 4:09 A7: Objetivos   

19 4:11 A9: Flexibilidade.   

20 4:15 Nesse momento a pesquisadora resgata 

algumas ideias que os alunos pontuaram 

como: a experimentação, 

interdisciplinaridade e o diálogo. 

 

21 5:42 Pesquisadora: A última pergunta para gente 

fechar. Bom, provavelmente a maioria já fez 

um planejamento, tirando A9 que já se 

excluiu aqui (risos). Mas vocês consideram 

que vocês sabem fazer um bom 

planejamento? Ou o que você tem mais 

dificuldades ou duvidas na hora [...] 

pensando assim: eu me vejo na condição de 

fazer o planejamento, eu considero que sei 

por onde começar e... onde eu empaco, 

digamos assim, quando eu vou fazer o 

planejamento.  

Aqui a pesquisadora 

comenta A6 e A3 

222 6:18 Os licenciandos estavam descontraídos, 

fazendo comentários sobre as dificuldades. 

 

23 6:29 A2: Fazer um bom planejamento leva tempo, 

a gente vai-te que errar muito ainda para 

começara a acertar... E acho não tem nada de 

errado nisso, todo mundo vai erra muito 

antes de poder acerta. O que a gente sabe 

muito bem o que deve ter, mas como realizar 

é... todos aqui sabem o que é um bom 
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planejamento, mas para alcançar um bom 

planejamento precisa de um pouco mais de 

experiência.  

24 7:01 Pesquisadora: A experiência, a escrita, você 

acha que é difícil?  

Nesse momento a 

pesquisadora 

direciona a atenção 

para A3 que 

aguardava para 

falar. 

25 7:04 A3: É porque eu acho que as minhas 

experiências com o planejamento foram 

mais tradicionais, digamos assim, então esse 

bom planejamento eu acredito que eu não 

sei, de uma maneira geral.  

 

26 7:20 A5: Eu acho assim... acho que eu já disse na 

aula anterior, enfim. O conteúdo que eu 

quero trabalhar durante um certo período... 

classificar o que é importante o aluno 

assimila e o que não é, eu acho que é meu 

principal problema para escrever (inaudível) 

pensa nisso é difícil. E imagina eu 

escrevendo sobre isso, refletindo sobre o que 

eu quero trabalhar é mais difícil. 

 

27 8:10 Pesquisadora: o que mais [...] o que vocês 

têm dificuldade? 

A pesquisadora se 

dirige a um dos 

licenciandos. 

28 8:27 A4: Eu acho que estabelece o tanto de aulas, 

tipo vocês têm um número X de aulas para 

da aquele X de conteúdo. E as vezes você 

não consegue chega a aquele número, e 

muitas vezes você ultrapassa aquele número. 

O mais difícil para mim é isso, conseguir 

sintetizar as coisas. 

 

28 9:12 Aqui a pesquisadora comenta sobre sua 

experiência em planejar respondendo as 

indagações dos licenciandos. 

 

29 9:32 A9: [...] no começo acho que (inaudível) 

deve ser muito difícil para você conseguir 

saber o tempo que leva para você aplicar tal 

conteúdo e isso você vai conseguir acertar 

com experiência? 

Os licenciandos 

fizeram comentários 

sobre o tempo 

didático. 

30  A3: Eu tenho essa curiosidade porque para 

eu vejo essas matérias da licenciatura 

dizendo sobre essa questão de o aluno 

construir conhecimento [...] como que seria 

trabalhado... a sensação que eu tenho quando 
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tem mais conteúdo parece, assim, numa 

matéria de química mesmo. Então é isso que 

eu não consigo, porque eu nunca vi uma aula 

mesmo, onde você tem que dar o conteúdo e 

trabalha de uma maneira diferente. Porque 

essas aulas que eu vejo são as da licenciatura 

e eu não consigo ter essa noção... 

31 10:49 Pesquisadora: Numa aula de química? A3 que responde de 

forma afirmativa. 

32 11:03 Nesse momento os licenciandos comentam 

sobre suas experiências em aulas não 

tradicionais. 

 

33 13:27 Pesquisadora: Que mais que vocês 

encontram de dificuldades na hora do 

planejamento? 

 

34 13:35 A6: [...] a gente vê o conteúdo para que a 

gente aprenda, mas não para que aprenda a 

passar para os outros. 

 

35 13:51 A4: Porque quando você vai para sala de 

aula, você tem que estudar tudo de novo.  

 

36 13:56 A1: E o conteúdo é outro.  Os licenciandos 

estavam 

descontraídos, 

fazendo comentários 

sobre a diferença 

para os conteúdos do 

ensino médio.  

37 14: 43 A4: Eu acho importante a gente ter um 

aprofundamento grande da química. No ano 

passado eu tinha essa crítica muito grande, 

porque que a gente se aprofunda tanto se nós 

não iremos usar em quase nada. Mas usa 

porquê... por exemplo a gente viu essa 

questão do professor não sabe responder a 

pergunta do aluno né, acho que com 

conhecimento aprofundado você consegue 

responder as dúvidas... Não sei mas eu acho 

que a gente deveria (risos) é porque muitas 

das vezes eu não vejo sentido de estar 

aprendendo, por exemplo físico-química se 

não vai leva para o ensino médio, sabe as 

vezes não faz nexo. 

 

38 15:33 A6: Mas é olha, a gente tem as matérias da 

mesma forma que o pessoal do bacharelado 

tem. Então assim, são as matérias da 

educação que contribuem para nossa 

Nesse momento os 

licenciandos 

comentam sobre o 

curso.  
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formação como professora, e nem todas 

ainda porque as do primeiro ano não 

contribuíram porque não é focada pra 

química... 

39 16:30 Pesquisadora: Vocês acham que essa 

preparação que o curso dá torna-se uma 

dificuldade? ... ou a falta? 

 

40 16:38 A7: A falta de preparação. (risos)  

41 16:53 Mas alguma coisa gente que não foi 

colocada? (inaudível) A8 você quer falar.  

 

42 17:08 A8: Eu nunca fiz um planejamento assim... 

vou planejar aqui uma sequência de cinco 

aulas. Começa do zero, assim, eu nunca fiz e 

não sei que dificuldade eu vou encontrar 

quando eu tive que fazer dessa forma [...] 

Nesse momento A8 

relata uma 

experiência com 

planejamento de 

oficinas temáticas, 

vivenciado na 

graduação. 

43 18:28 A4: Foi planejamento também.  

44 18: 30 A8: É, eu sei que é, mas planeja uma 

sequência de aula assim, que eu acho que é 

uma dificuldade maior porque envolve essa 

questão do tempo. A oficina você sabe que é 

três horas... você vai começa ali, vai fazer um 

experimento no meio e você vai terminar. 

Esse é mais ou menos o tempo, mais fácil do 

que uma sequência didática.  

 

45 18:53 A3: Esse é meu problema, com as aulas 

mesmo, sabe como preparar as aulas, 

planejar mesmo. Porque a oficina é uma 

coisa totalmente diferente de você planeja, 

eu acho agora as aulas... 

 

46 19:07 Pesquisadora: Mais pontual.  

47 19:13 A8: A questão de que conteúdo tenho que 

colocar nessas aulas, não pode ser 

tradicional. Mas como que eu vou fala que 

ligação é isso, sem escrever no quadro.  

 

48 19:29 A7: Mas não é que você não possa escrever.  

49 19:41 A5: Em relação ao conteúdo depende da 

forma que eu vou trabalhar aquilo, por que 

está enraizado em mim o conteúdo, não me 

vejo fazendo coisa diferente, conteudista 

sabe? Não é que eu não penso, digo na 

pratica é muito diferente você está refletindo 

teoricamente. Então eu me preocupo com 

isso e principalmente nos conteúdos que eu 
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vou trabalhar, e da forma que eu vou 

trabalhar.  

50 20:19 Pesquisadora: Muito bem, mas alguma 

coisa? 

 

51 20:23 A9: Só uma pergunta (risos). Vamos supor, 

é que eu não tenho a menor ideia, que você 

dá aula para o primeiro ano do ensino 

médio... tem a ementa da disciplina, alguma 

coisa assim, e você vai propor seu 

planejamento em cima daquilo lá? 

 

52 20:46 Pesquisadora: Mais ou menos, o que vocês 

sabem sobre isso? 

Nesse momento 

houve um pequeno 

tumulto, pois vários 

licenciandos falaram 

ao mesmo tempo. 

53 21:02 A8: Porque tem o conteúdo estruturante, que 

no caso da química é um pra cada ano: 

primeiro, segundo e terceiro de sua natureza.  

 

54 21:10 A7: Mas isso está na base, não tá na base 

nacional comum... 

 

55 21:14 Pesquisadora: Os documentos oficiais, você 

não teve essas disciplinas ainda né?  

 

56 21:19 A9: Não  

57 21:20 Pesquisadora: [...] o que tem nos documentos 

oficiais? 

 

58 21:25 A7: Os conteúdos estruturantes...  

59 21:26 A3: Tem os estruturantes, tem os específicos, 

porque eles vão se tornando cada vez mais 

específicos. E tem o básico (risos). 

 

60 21:38 A7: [...] acho que é ciência da natureza, 

ciências e suas natureza. Biogeoquímica e 

dentro desse tem os outros conteúdos.   

 

61 21:51 A4: Que é comum pra todo mundo, 

entendeu? 

 

62 21:54 A9: Todo primeiro ano?  

63 21:56 A4: É daí vai do professor a forma que ele 

vai aplicar isso.  

 

64 22:00 A7: A ordem.  

65 22:03 A3: Os básicos você pode selecionar a 

ordem, você não pode trabalhar que nem 

aquele geoquímica no primeiro ano por 

exemplo, porque é do segundo [...] aí por 
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exemplo, dentro daquele geoquímica vai te 

lá concentração, vai te diversos conteúdos 

que são os específicos. E os básicos, por 

exemplo, tem a concentração molar, 

concentração comum e você pode selecionar 

como que você vai trabalhar e, em que ordem 

você vai fazer isso. 

66 22:45 Nesse momento os licenciandos comentam a 

participação de A9 na disciplina. 

 

67 23:43 Pesquisadora: Mas alguma coisa gente? 

Fechamos?  

 

68 24:00 Após o encerramento a docente da disciplina 

faz uma retomada de todos os assuntos 

abordados e faz outros comentários acerca 

do tema. 
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Apêndice C:  Planos de Aula 

Plano de Aula elaborado por A1 e A4 
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Plano de Aula elaborado por A2 e A8 
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Plano de Aula elaborado por A5 e A6 
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Plano de Aula elaborado por A3, A7 e A9 
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Apêndice D:  Questionário sobre o Plano de Aula 

 

Nome:__________________________________________________________RA:________ 

 

Reflexão sobre o planejamento 

 

1) De acordo com as discussões feitas no grupo focal, você considera que elaborou um 

bom planejamento? Justifique. 

2) Quais as etapas você seguiu para planejar essa aula? 

3) Como você selecionou o conteúdo que contempla estrutura da matéria? 

4) Quais os materiais ou fontes de pesquisa utilizou? 

5) Você procurou seguir alguma tendência? Por quê? 

6) Fale como foi a ação de planejar para você. 

7) Você encontrou alguma dificuldade que considera importante destacar? 
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Apêndice E:  Planejamento da Sequência Didática 

 

Sequência Didática 

AULA 01: 

Objetivo:  

• Investigar as concepções prévias dos alunos acerca dos modelos atômicos e da ciência. 

Metodologia:  

Iniciar a aula, se apresentando aos estudantes e falando brevemente sobre a sequência 

didática que será desenvolvida: 

Tabela 1- Cronograma de atividades da Sequência Didática 

Data Breve descrição das aulas 

 
Atividade - Aplicação do pré-teste 

 
Atividade - Os modelos na ciência: O que tem nessa caixa? 

 
Atividade - Viagem pelo tempo: o átomo por mais de 20 séculos 

 
Laboratório de informática - Eu, cientista? Investigando  

evidências experimentais 

 
Estudo de caso - O que as evidências me dizem? Propondo um modelo científico. 

 
Debate - Defendendo nosso modelo com unhas e dentes. 

 
Atividade - E os modelos da ciência? Como são? 

 
Avaliação - Pós-teste 

 

Entrega de trabalho: Atividade - Eu, artista? O desenvolvimento do modelo 

atômico de Rutherford retratado em uma história em quadrinhos! 
 

Aula de revisão 

 
Recuperação - Eu, jornalista? O desenvolvimento modelo atômico de Rutherford 

retratado em um jornal! 

 

Em um primeiro momento, os alunos serão convidados a responder ao pré-teste. Nesse 

momento, é importante que o professor explique que se trata de uma avaliação diagnóstica, para 
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que ele saiba o que os estudantes sabem sobre o assunto a ser tratado. Deve-se discutir a 

importância de que eles respondam com base em seus conhecimentos prévios, individualmente, 

e sem nenhum tipo de consulta. O tempo previsto para responder ao questionário é de 30 

minutos, cerca de 5 minutos por questão. Conforme os estudantes finalizarem, recolher o teste 

e marcar o tempo gasto que cada aluno utilizou na própria folha.  

Aplicação do pré-teste 

Pré - teste: 

1. O que é um cientista? Você acredita que um cientista trabalha sozinho? Comente. 

Objetivo: identificar o estereótipo e/ou a visão de um cientista apresentada pelos alunos; 

Possíveis respostas: Cientista busca a verdade, realiza pesquisas, descobre coisas, explode 

coisas, trabalha no laboratório, trabalha sozinho. 

2. O que você entende por modelos científicos? Os modelos atualmente aceitos pela 

comunidade científica são definitivos? Por quê? 

Objetivo: identificar como os alunos compreendem os modelos científicos e a mutabilidade 

da ciência; 

Possíveis respostas: Algo que não se vê, leis e teorias são definitivas, tentar explicar alguma 

coisa, representação, tentativa. 

3. Quando e onde surgiu a primeira ideia sobre o átomo? Por que, ao longo do tempo, 

os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo? 

Objetivo: identificar a compreensão acerca do desenvolvimento histórico do átomo;  

Possíveis respostas: Grécia, Dalton… Para explicar mais e melhor as coisas. 

4. O que é o átomo? Tente representá-lo por meio de um desenho e explique seu 

desenho. 

Objetivo: identificar a concepção dos alunos sobre o átomo; 

Possíveis respostas: Partícula indivisível, menor parte da matéria, composição de todas as 

coisas.  

5. O que Rutherford buscava em seu trabalho? O que ele fez? Que ajuda ou dificuldade 

encontrou?  

Objetivo: identificar o que os alunos sabem sobre a proposição do modelo de Rutherford e 

o papel do experimento do espalhamento das partículas alfa; 

Possíveis respostas: Não lembra, o átomo tem núcleo, partículas alfa e beta,  

6. Com as seguintes palavras: 
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apartamento / cama / sala / quarto / edifício / cozinha / criado mudo, observe o diagrama que 

mostra que o apartamento está dentro do edifício, que o quarto, a sala e a cozinha, estão 

dentro do apartamento, etc. 

 

a) Tendo como base o diagrama exposto acima, proponha uma estrutura semelhante para o 

caso de um cachorro, com as seguintes palavras: 

átomo / nêutron / célula / núcleo / próton / molécula / coração / elétron / cachorro 

 

b) Seguindo a proposta do diagrama acima, faça o mesmo para o caso de uma gota de água 

com as seguintes palavras:  

átomo / nêutron / núcleo / próton / molécula / elétron / gota de água 

Objetivo: Verificar a compreensão da proporção e estrutura de um átomo, seus constituintes 

e sua relação com a matéria; 

 

Aula 02 

 

Objetivos: 

• Compreender o processo de construção dos modelos; 

• Propor modelos em equipe por meio de uma atividade prática a partir das observações 

das características dos objetos contidos dentro da caixa; 

• Debater a plausibilidade das hipóteses e dos modelos propostos; 

• Reconhecer as dificuldades no processo de construção dos modelos atômicos quando 

foram propostos; 

• Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe. 

Metodologia: 

Nesta aula será proposta uma atividade prática para que os alunos possam compreender 

como os modelos atômicos foram propostos. Inicialmente, será questionado aos alunos: O que 
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são modelos? As respostas dos alunos serão anotadas na lousa.  Essa atividade será realizada 

em grupo, na própria sala de aula. Os alunos serão divididos em equipes (espera-se que sejam 

6 grupos de no máximo 5 alunos), onde cada equipe receberá um kit composto por uma caixa 

de papelão contendo um objeto desconhecido pelos integrantes de grupo. Esse objeto pode ser 

uma esfera, um dado, uma borracha ou outro qualquer. A caixa deverá estar bem lacrada, de 

maneira que não seja possível ver o seu interior.  

A atividade consiste em investigar as caixas e tentar descobrir o que há dentro delas 

sem, é claro, abri-las. Os alunos terão cerca de 15 a 20 minutos para analisar as características, 

fazer o desenho e responder a questão.  

Para isso, os alunos deverão procurar descrever possíveis propriedades dos objetos 

contidos nas caixas, como dureza, textura da superfície, tipos de material, propriedades 

magnéticas, densidade, formas, tamanhos, etc.  

Será entregue uma folha com uma tabela para os grupos, como a apresentada no quadro 

abaixo. Os alunos deverão preenchê-la com as características que possibilitam descrever o 

objeto (Ex.: objeto pesado que rola, objeto barulhento, objeto leve, objeto com pouco 

movimento) e com as propriedades do objeto (Ex.: objeto sólido, liso, esférico, etc.). 

Tabela 1 – Descrição dos objetos 

Propriedades dos objetos contidos nas caixas 

N° da 

Caixa 

Características que possibilitam identificar 

propriedades dos objetos. 

Propriedades do 

objeto 

Caixa nº 

__ 
 

  

 

Faça um desenho que melhor represente o objeto presente na caixa, de acordo com as 

características observadas.  
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Como você imagina que surgiram os modelos atômicos, sem que os cientistas pudessem 

visualizar um átomo? Descreva quais foram as possíveis dificuldades enfrentadas por eles 

nesse processo. 

Possíveis respostas: Analisaram as características dos objetos, fizeram testes experimentais, 

imaginaram algum modelo, etc. 

Não conseguir identificar com certeza a constituição da matéria, não ver o átomo, suas 

características, etc. 

 

Com base nas propriedades observadas, cada equipe deverá fazer um desenho (modelo 

representativo) que melhor represente o objeto que os alunos identificaram em cada caixa. 

Depois de elaborado um modelo para o objeto das caixas, os grupos apresentarão os 

modelos propostos, discutindo os critérios que levaram à sua elaboração. Neste momento o 

professor deverá auxiliar os alunos no debate, perguntando como chegaram ao modelo 

proposto, verificar se todas as características observadas estão contempladas no modelo e 

verificar se houve diferença nos modelos propostos pelos diferentes grupos que analisaram o 

mesmo objeto.  

Após a discussão, todos os alunos deverão responder a questão abaixo (na mesma folha 

entregue pelo professor), que posteriormente será devolvida ao professor. 

O professor irá propor uma discussão sobre as dificuldades que foram encontradas, para 

desenvolver os modelos atômicos. 

Possíveis dificuldades apresentadas pelos alunos: 

• compreender o significado de um modelo representativo; 

• caracterizar e representar o objeto presente na caixa sem poder vê-lo; 

Para finalizar a aula, o professor deverá explicar para os alunos que o desenho criado 

por eles, é um modelo que descreveu o objeto que estava dentro da caixa, no caso, o modelo 

pode ou não se aproximar das reais características observadas do objeto em questão. 

 

 

Aula 03 

Objetivos:  

• Reconhecer os modelos atômicos em seus diferentes contextos. 

• Debater sobre o desenvolvimento histórico da constituição da matéria, desde os gregos 

até Thomson. 

• Construir uma linha do tempo, utilizando cartas pré-selecionadas. 
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Metodologia:  

Iniciaremos a aula retomando a atividade da aula anterior, de modo que os alunos 

identifiquem as dificuldades que os cientistas encontraram para propor os modelos, bem como 

a influência que a visão de cada cientista teve ao propor características ao átomo. 

Pensando nessas diferentes visões, apresentaremos um vídeo explicativo, relatando 

cronologicamente os principais modelos e seus respectivos cientistas. Com o objetivo de 

retomar as ideias das teorias atômicas, desde os filósofos gregos, até o modelo de Thomson. 

Vídeo: Animação do átomo 

Na sequência, serão entregues aos alunos os cartões com a imagem e um breve resumo 

sobre cada cientista, como apresentado abaixo.  

 

Será construída uma linha do tempo, em um papel Krafit, de modo que os alunos 

utilizem os cartões representando os cientistas, colocando-os em ordem cronológica, com o seu 

respectivo contexto histórico, como pode ser observado na proposta abaixo. 

 

Texto de apoio referente a história dos modelos atômicos: Dos gregos à Thomson. 

Dos gregos à Thomson 

1.0 Grécia antiga 

• Demócrito de Abdera (460 a.C – 370 a.C), que teve o mérito de sistematizar o 

pensamento de Leucipo, fazendo dele uma verdadeira Teoria Atômica 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-24092009-130728/pt-br.php
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• Leucipo (c.460-c.370) imaginou que os átomos seriam indestrutíveis, imutáveis e 

estariam em contínuo movimento no vácuo. Ele propôs que o constituinte básico da 

matéria seria formado por partículas minúsculas e indivisíveis, as quais denominou 

átomos (do grego, a-negação, tomos-partes). Em sua teoria, Leucipo apresentou o 

mundo composto apenas por átomos e pelo vazio. Os átomos formavam as 

substâncias, infinitas em número e forma, e seriam extremamente pequenos e por 

isso não poderiam ser divididos. O átomo seria a menor quantidade de matéria 

existente na natureza. Um átomo era imutável, mas um conjunto de átomos, 

arranjado de maneiras diferentes poderiam formar várias formas de matéria. 

Leucipo apresentou o mundo formado por matéria e o vazio, onde podemos 

encontrar o movimento, nos diversos arranjos possíveis para um conjunto de 

átomos, e a imutabilidade de um único átomo.  

• Epicuro (341 a.C. – 270 a.C.) Este filósofo adicionou aos átomos o conceito de peso 

para justificar o fato de que os objetos caem em direção ao chão. Ainda assim, os 

átomos deviam possuir liberdade para se movimentarem, e, por isso, Epicuro 

elabora o conceito de clinamen, que seria uma espécie de energia que manteria os 

átomos em constante movimento. 

• Aristóteles (384 a.C – 322 a.C.) desacreditava naquilo que os atomistas tinham 

como princípio: o vazio, o acaso, e a indivisibilidade da matéria. Ele desenvolveu 

um sistema cosmológico complexo, no qual o mundo sublunar seria composto de 

quatro elementos (ar, terra, água e fogo), e o mundo supralunar, constituído por éter. 

Em grande parte, a rejeição ao vazio é relacionada aos princípios de Aristóteles para 

o movimento dos corpos. Segundo Pullman (1998): “Aristóteles estava convencido 

de que não apenas era desnecessário insistir no vazio, como que o movimento no 

vazio era, na realidade, impossível”. Uma das razões para isso era a de que, um 

corpo, se lançado no vazio, não teria nada que o freasse, e, portanto, jamais pararia. 

Como não é isso que se observa na realidade, Aristóteles conclui que o vazio não 

existe, e, se essa proposição é tomada como verdadeira, os átomos não existem por 

consequência. Além disso, Aristóteles acreditava que o mundo era produto de uma 

intenção racional de um ser superior, visão claramente contrastante com a dos 

atomistas 

 

 2.0 Renascimento 

• Galileu Galilei (1564-1642) associou o surgimento de uma estrela e a passagem 

de um cometa a fenômenos que ocorreriam em ambiente fora da Terra, o que 

era incompatível com as ideias do antigo grego. 

• Giordano Bruno (1548-1600) Bruno era um atomista entusiasta, embora 

acreditasse que entre um átomo e outro houvesse o éter, em vez do vazio 

proposto pelos atomistas antigos. Defendendo o universo infinito, rejeita as 

proposições de Aristóteles, especialmente as referentes à cosmologia, como a 

hierarquia entre mundo celestial e sublunar. Apesar de sua crença em Deus, 

Bruno manifestou uma espécie de panteísmo pessoal e questionava alguns 

dogmas da Igreja, como o conceito de pecado original. 

 

3.0 SÉCULOS XVII E XVIII 

• Robert Boyle (1627-1691) Corpos primitivos simples ou perfeitamente 

homogêneos, os quais, sendo constituídos de nenhum outro ingrediente [...] dos 
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quais os corpos compostos são feitos e nos quais estes podem ser, em última 

instância, decompostos 

• Isaac Newton (1642-1727) adotou uma filosofia natural mecânica, que tinha 

algumas semelhanças com o atomismo clássico - isso incluía a noção de vazio, e de 

que a matéria seria composta por pequenas partículas.  Surpreendentemente, não 

atribuía a gravidade como força de atração entre as partículas, de forma que 

considerava que haveria forças sim, mas de diferente natureza e que, a nível 

microscópico, a gravidade não teria efeito 

• Dalton 1803 - teoria atômica difere daquela dos atomistas gregos por ter não ser 

apenas uma teoria corpuscular da matéria, mas também por explicar, no novo 

paradigma sob o qual a química se encontrava, os fatos empíricos. Um dos grandes 

suportes para a teoria de Dalton é uma tabela de “pesos relativos das últimas 

partículas de gases e outros corpos”, sendo a primeira tabela de Pesos Atômicos. 

1) Todo elemento é subdividido em partículas últimas qualitativamente iguais, e 

diferentes das de qualquer outro elemento 

2) As reações químicas são explicadas em termos de transferências ou transposições de 

átomos. 

3) Quando os átomos de dois elementos se combinam, formam “átomos compostos” de 

um “elemento” mais complexo. 

4) Quando os átomos de diferentes elementos se combinam entre si, o fazem segundo 

relações numéricas simples: uma partícula de A combina-se com uma de B, ou 1 de A 

com 2 de B e assim por diante. 

• Avogadro e Gay-Lussac 1809 - É importante observar que considerando os pesos 

não há relações simples entre os elementos de qualquer composto [...] Gases, pelo 

contrário, quaisquer que sejam as proporções segundo as quais se combinam, dão 

origem sempre a compostos cujos elementos, em volume, são múltiplos um do 

outro. 

Nesse contexto, pode-se, de maneira geral, classificar as percepções sobre o átomo 

nessa época segundo três visões principais: 

1) Os que aceitam o átomo como realidade física 

2) Os que rejeitam o átomo como realidade física 

3) Os que rejeitam o átomo como realidade física, mas que o consideram como uma 

explicação útil para determinados fenômenos. Assim, o átomo não é concebido como 

algo real, mas como um modelo. 

• Joseph John Thomson (1856-1940) realizou experimentos com descargas 

elétricas em um tubo com gás rarefeito, denominado tubo de raios catódicos. 

Sua contribuição foi a de confirmar a natureza corpuscular e medir a razão entre 

a carga elétrica e a massa dos corpúsculos. Nas palavras do próprio Thomson: 

Em todos os casos conhecidos nos quais a eletricidade negativa ocorre em gases 

a pressões muito baixas, ela ocorre na forma de corpúsculos, pequenos corpos 

com uma carga e uma massa invariáveis. Thomson nunca nomeou a partícula 

que descobriu com o nome que se conhece atualmente, referindo-se a ela apenas 

como “corpúsculo”. Ambos o tempo e o lugar eram afortunados, porque o 

período entre agora e então tornou-se um dos mais significativos na história do 

mundo. Do início ao fim, e especialmente na segunda metade, houve uma 

sucessão rápida de um evento extraordinário após o outro. Monarquias caíram 

e foram substituídas por repúblicas e ditaduras. O livre comércio, que como um 

homem de Manchester, considerei sempre e naturalmente como essencial para 

a prosperidade do país, foi-se também... Quando eu era um menino, não havia 
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bicicletas, nem automóveis, nem aviões, nem luz elétrica, nem telefone, nem 

telégrafo sem fio, nem gramofone, nem engenharia elétrica, nem radiografia de 

raios X, nem cinema... (THOMSON apud MOREIRA, 1997). 

 

Aula 04 

Objetivo:  

• Problematizar o papel do experimento na construção do conhecimento científico; 

Metodologia:  

O professor poderá iniciar esta aula relembrando a aula anterior abordando que, os 

modelos atômicos foram surgindo de acordo com a necessidade de se explicar novos 

fenômenos. Deverá relembrar os principais aspectos da linha do tempo construída em 

sala, ressaltando brevemente, as principais ideias de cada modelo, desde os gregos até 

Thomson. 

Pensando nos aspectos vistos até aqui, o professor entregará a questão e orientará os 

alunos a responderem de forma escrita, no tempo máximo de cinco minutos: 

• O conhecimento sobre estrutura atômica se desenvolveu à medida que 

determinados fatos experimentais eram observados, gerando a necessidade de 

proposição de modelos atômicos com características que os explicassem. Você 

considera a experimentação importante para a construção e desenvolvimento da 

ciência? Por quê? 

Possíveis respostas: 

Sim/Não 

… porque a química é experimental 

… porque toda teoria vem de uma observação  

… porque os cientistas fazem experimentos 

 

Em seguida, com o auxílio de um projetor, reproduzirá um vídeo mostrando as 

principais evidências experimentais de Thomson, escrevendo-as no quadro negro. 

Para mostrar as evidências experimentais do Thomson, explicar por meio do vídeo: 

Vídeos sobre os Raios Catódicos 

Quadro 1: Explicação para o vídeo 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bxnbt-qzKGR3ZlZ1UEdTX1BTYjA?usp=sharing
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Evidência experimental Interpretação 

Ao colocar um anteparo na trajetória 

dos raios catódicos, forma-se uma 

sombra no mesmo formato do 

anteparo. 

Os raios catódicos apresentam uma trajetória 

linear, por isso o formato da sombra é idêntico 

ao formato do anteparo. 

Ao submeter os raios catódicos a um 

campo magnético, o mesmo sofre 

desvio, sendo que é atraído pelo pólo 

positivo e repelido pelo pólo 

negativo. 

O desvio perante o campo magnético indica que 

os raios catódicos possuem carga. O fato de ser 

atraído por carga positiva e repelido por carga 

negativa, indica que os raios catódico possuem 

carga negativa. 

Ao colocar uma hélice na trajetória 

dos raios catódicos, estes movem a 

hélice. 

O fato de mover um objeto, indica que os raios 

catódicos possuem massa e são compostos por 

partículas. 

 

A partir dessas evidências, Thomson propôs a existência de cargas negativas na 

composição da matéria, que mais tarde ficou conhecido como elétron. O modelo de Thomson 

é comparado a um pudim de passas, nos quais as passas representam os elétrons incrustados em 

uma massa de carga positiva. 

Nesse momento, os alunos serão convidados a observar e manusear o software 

“Espalhamento de Rutherford”, como apresentado na Figura 1.  

Atividade 1: Manipulação do software. 

A partir de um experimento, no qual uma fonte radioativa era incidida em uma folha de 

ouro cercada por um material fluorescente, foi possível observar o comportamento das 

partículas e, a partir disso, Rutherford propôs um “novo modelo” explicativo para o 

átomo. Assim como Rutherford, observe o que ocorreu ao incidir a fonte radioativa 

(com partículas alfa – positivas) na folha de ouro. 

As limitações do modelo de Thomson: 

1. Na tela inicial, selecione a opção Átomo Pudim de passas”, que representa o 

átomo proposto por Thomson. 

2. Pressione o botão azul no canto esquerdo da tela, para incidir partículas alfa 

sobre a matéria. 

3. Identifique cada uma das partículas descritas na legenda. 

4. Selecione a opção “exibir a trajetória” no lado direito da tela, no campo 

propriedades da partícula alfa. 

5. Conforme suas observações, responda as questões abaixo: 

Qual é a composição e a carga de uma partícula alfa? 

Como é a trajetória das partículas alfa? 
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O modelo proposto por Thomson é condizente com o comportamento das partículas 

alfa? 

Proposição de um novo modelo - Rutherford: 

1. Selecione a opção “Átomo de Rutherford”, na parte inferior da tela. 

2. Pressione o botão azul no canto esquerdo da tela, para incidir partículas alfa 

sobre a matéria. 

3. Observe as partículas alfas (em roxo). 

4. Selecione a opção “exibir a trajetória” no lado direito da tela, no campo 

propriedades da partícula alfa. 

5. Conforme suas observações, responda as questões abaixo: 

Como é a trajetória das partículas alfa? 

Pressione o botão “pause” e indique: 

Número de partículas alfa em trajetória retilínea:_____ 

Número de partículas alfa em trajetória curva: _____ 

O que causa a trajetória retilínea e a trajetória curva das partículas alfa? 

A partir da observação do experimento, quais características se diferenciam do modelo 

proposto por Thomson? Explique. 

• Pela teoria de Thomson, ao passar pela fina folha de ouro todas as emissões 

alfa apresentariam comportamento semelhante nos esperados desvios de seu 

caminho, devido ao fato do modelo de Thomson afirmar ter o átomo a forma de 

uma esfera maciça (sem espaços). O que Rutherford encontrou ia contra esta 

concepção, pois os desvios se mostraram raros (99% das emissões 

“transpassava” a folha de ouro sem sofrer desvio algum, desviando-se somente 

1% das emissões). 

A partir do experimento realizado por Rutherford, quais as principais evidências 

experimentais?  Explique. 

• a maioria das partículas  atravessava a lâmina de ouro (a); 

• algumas dessas partículas, ao atravessar a lâmina, eram desviadas (c); 

• uma pequena parte das partículas  não ultrapassava a lâmina e retornava, 

como se elas se chocassem com algo muito denso (b). 

• o átomo não é uma esfera maciça – existem muitos espaços vazios nele, pois a 

maior parte das partículas α atravessou a lâmina de ouro; 

• o átomo tem uma região central onde está concentrada sua massa – foi contra 

essa região, denominada por ele de núcleo, que as partículas  se chocaram e 

retornaram; 

• esse núcleo apresenta carga positiva, pois repeliu a partícula  – que também 

tem carga positiva. 
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Essa aula será realizada em um laboratório de informática, os alunos poderão fazer 

individualmente ou em dupla e terão um tempo de aproximadamente 15 minutos para 

observarem os fenômenos e elaborarem hipóteses. 

Figura 1: Interface inicial do software “Espalhamento de Rutherford” - Átomo pudim 

de passas. 

 

Figura 2: Interface inicial do software “Espalhamento de Rutherford” - Átomo de 

Rutherford. 

 
 

Paralelamente, os alunos terão acesso a uma maquete, na qual podem arremessar 

bolinhas e observar macroscopicamente o ocorrido no experimento, evidenciado pelo software, 

para que possam escrever as principais evidências experimentais. 

Aula 05 

Objetivos:  

• Compreender os aspectos históricos envolvidos na descoberta da radioatividade; 

• Solucionar um problema mediante um estudo de caso;  
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• Verificar a relação entre a radioatividade e a proposta do modelo atômico de Rutherford.  

Metodologia: 

Para o primeiro momento da aula, será entregue um texto contemplando os aspectos 

relacionados ao modelo atômico de Rutherford, as ideias expressas neste texto de apoio estarão 

relacionadas com as aspectos observados pelos alunos na aula anterior, manipulação do 

software. Será disponibilizado um tempo para que os alunos possam realizar a leitura, podendo 

ser individual ou coletiva, ficando a critério do professor. Após esse primeiro momento, os 

alunos serão direcionados para um estudo de caso, realizando a leitura do texto “Como a 

radioatividade influenciou a construção do modelo atômico de Rutherford?”, por meio da 

leitura em grupos de 5 pessoas. Diante disso, será fornecido um tempo para que os alunos 

possam resolver o caso, escrevendo suas reflexões, ideias, interpretações e representações a 

respeito do modelo em questão. 

Os alunos deverão representar o seu modelo em uma cartolina para a apresentação no 

dia do debate. 

O Modelo Atômico de Rutherford, texto de apoio para o Estudo de Caso 

Ernest Rutherford nasceu perto de Nelson, na Nova Zelândia em 30 de agosto de 1871. 

Realizou estudos na Nova Zelândia até o seu doutorado sobre a magnetização do ferro. 

Em seguida, foi professor e dirigiu um laboratório de Física na Universidade de McGill, 

em Montreal, Canadá no período de 1898 a 1907. Na Universidade McGill trabalhou 

com Frederick Soddy, desenvolvendo pesquisas sobre as emissões radioativas. Foi 

sucessor da cadeira de Física de Arthur Schuster, na Universidade de Manchester, na 

Inglaterra. Mediante a aposentadoria de J.J. Thomson (1856 – 1940) do Laboratório 

Cavendish, Rutherford tornou-se o novo diretor desta instituição, na qual foi professor 

de Física e professor de Filosofia Natural da Royal Institution. 

No início do século XX, Ernest Rutherford destacou-se por suas investigações em 

radioatividade e física nuclear, visto que os trabalhos propostos por Marie Curie sobre 

radioatividade, contribuíram muito para o desenvolvimentos dessa ciência. Uma das 

primeiras observações de Rutherford neste campo, foi que determinados elementos 

poderiam emitir formas de radiação características, denominadas alfa e beta.  Mais 

tarde, para que fosse possível determinar o que de fato eram as partículas alfa, 

Rutherford e Thomas Royds construíram um aparato experimental em que as partículas 

alfa eram expelidas de um material radioativo, depositado dentro de um tubo 

extremamente fino, o que permitia apenas a passagem delas e não de outras substâncias. 

A partir do experimento, os cientistas desvendaram que as partículas alfa possuíam a 

mesma composição de núcleos do átomo de hélio. 

É inevitável não mencionarmos os nomes de Hans Geiger e Ernest Marsden quando o 

assunto é o modelo atômico de Rutherford. Ambos eram alunos de Rutherford da 
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Universidade de Manchester e realizaram diversas pesquisas juntos. Uma dessas 

pesquisas foi primordial para a elaboração do modelo atômico. 

Naquela época, final da década de 1910, as pesquisas utilizando emissões radioativas, 

principalmente as emissões alfa, eram rotina no laboratório chefiado por Rutherford, 

pois acreditavam que tais partículas, por terem uma grande velocidade e serem 

extremamente pequenas, poderiam ser utilizadas como pequenos projéteis a 

bombardear diferentes metais, de modo a desvendar sua estrutura atômica por meio dos 

espalhamentos sofridos pelas partículas ao atravessarem os metais. Geiger e Marsden 

realizaram vários experimentos com esse objetivo. 

Diversos metais foram utilizados, porém o mais usado era o ouro, pois, segundo Geiger, 

“a folha de alumínio mostrou claramente o efeito do espalhamento, mas em uma 

extensão muito menor que a folha de ouro, se equivalentes espessuras fossem usadas.” 

Geiger concluiu que as observações dão uma evidência direta de que há um 

espalhamento muito acentuado das partículas alfa ao atravessarem a matéria. 

No ano seguinte, além de Geiger continuar seus estudos sobre as partículas alfa, ele 

teve como assistente Ernest Marsden. Naquela época, em uma das palestras proferidas 

por Rutherford, ele menciona que era impossível imaginar que alguma partícula 

pudesse voltar ao seu ponto de origem ao chocar-se com algum metal. No entanto, tal 

fato foi observado. “Uma pequena fração de partículas alfa incidindo sobre uma placa 

metálica tem sua direção mudada em tal grau que elas emergem no ponto de 

incidência”. Tal fato deixou tanto Rutherford quanto Geiger e Marsden intrigados, uma 

vez que o modelo de Thomson, aceito até então, não era capaz de explicar tal fenômeno. 

 

Estudo de Caso: Como a radioatividade influenciou a construção do modelo atômico 

de Rutherford? 

Com o apagar das luzes do século XIX e início do século XX, o mundo se 

deparou com fenômenos, até então, inimagináveis, que estremeceram as bases da 

ciência conhecida na época. Com o advento do elétron, da radiação X e da 

radioatividade, os cientistas imediatamente devotaram imensos esforços para 

compreender esses assuntos.  

Em 1887, a polonesa Marie Curie iniciou seus estudos de doutorado se 

debruçando sobre os trabalhos de Antoine-Henri Becquerel, que concluiu que alguns 

corpos fluorescentes, como o urânio, apresentavam comportamento diferente dos “raios 

X”, que haviam sido descobertos recentemente. Diante disso, Marie Curie e seu marido, 

Pierre Curie, procuraram encontrar outras substâncias com características semelhantes 

às do Urânio e verificaram que os compostos de Tório possuíam tais semelhanças. Em 

estudos posteriores conseguiram caracterizar dois novos elementos, o Rádio e o 

Polônio, consolidando-se assim, a radioatividade. 

Com a descoberta desses novos elementos, os estudos sobre a radioatividade 

ganharam destaque pela comunidade científica, sendo que, no Canadá, Rutherford, em 

1899, conduziu diversos experimentos de natureza elétrica com o Urânio, destacando 

dois tipos de radiações, alfa e beta.  
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Em 1910, realizando estudos com as partículas alfa, Geiger e Marsden, sob 

orientação de Rutherford, pretendiam analisar o poder de passagem dessas partículas 

sobre os materiais (ouro, prata, cobre e alumínio). Utilizando o equipamento mostrado 

na figura abaixo, em seus estudos com as partículas alfa, eles conseguiram verificar que 

quando um feixe era incidido sobre folhas finas de metais, as seguintes evidências 

experimentais foram observadas: 

• um grande número de partículas atravessavam a folha metálica sem nenhum 

desvio; 

• uma pequena quantidade de partículas desviavam da sua trajetória inicial.  

 

Figura 1 (esquerda): Esquema do equipamento utilizado por Geiger e Marsden. 

Legenda: B: Caixa cilíndrica que contém a fonte de partículas alfa; R: partículas alfa; 

F: folha metálica para determinar o espalhamento das partículas alfa; M: microscópio; 

A: plataforma móvel; S: tela de sulfeto de zinco que indica a colisão das partículas alfa; 

C: junta cônica responsável pela rotação da plataforma; T: tubo utilizado para manter a 

placa constante; P: placa de vidro grossa. 

Figura 2 (direita): Foto original do equipamento utilizado por Geiger e Marsden 

Tal fato deixou tanto Rutherford quanto Geiger e Marsden intrigados. Para 

explicar os fatos observados nos experimentos, os pesquisadores tinham em mente o 

modelo atômico de Thomson. Contudo, grandes ângulos de desvio não eram 

compatíveis com o modelo. Diante disso, considere a seguinte situação: 

Vocês fazem parte do grupo de pesquisa de Rutherford e precisam 

interpretar essas evidências experimentais e propor um modelo de composição da 

matéria a partir dessas evidências. Represente e argumente sobre as 

características do modelo proposto por vocês, mediante tais observações. 

 

Aula 06  

Objetivo: 

• Levar os estudantes a argumentarem sobre o modelo proposto na aula do Estudo de 

caso; 
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• Confrontar as ideias entre os estudantes; 

• Construir a ideia da importância de cada modelo para uma devida explicação sobre o 

átomo.  

Metodologia: 

Os estudantes serão novamente divididos nos grupos da aula passada e todos os grupos 

devem ser organizados em um círculo. Cada grupo terá em torno de 5 minutos para elencar as 

principais ideias de seus modelos, apresentando-as para a sala, a partir do modelo já desenhado 

em uma cartolina na aula anterior.   

Após a apresentação os alunos iniciarão um debate defendendo seu modelo a partir das 

perguntas que mediará os debates: 

1.   Como seu modelo explica as evidências observadas por Rutherford? 

2. Como seu modelo se diferencia do modelo proposto por Thomson? 

3. Por que o modelo proposto por vocês é coerente? 

4. Vocês observaram alguma contradição em algum modelo exposto pelos outros grupos? 

Durante o debate, o professor deve manter uma postura questionadora, de modo a fazer 

com que os grupos argumentem a favor de suas ideias. 

Após a conclusão do debate, o júri composto pelos professores deverá dar seu veredito, 

explicando que não houve vencedores e que cada modelo teve suas contribuições na explicação 

do átomo. 

Aula 07 

Objetivo: 

• Retomar os aspectos voltados à estrutura atômica e natureza da ciência (secundário) e 

discutir o conceito da estrutura atômica e radioatividade.  

Metodologia: 

Neste momento é possível fazer uma retomada geral das aulas aplicadas até então. Então 

podemos iniciar a aula retomando alguns aspectos como o tempo em que ocorreu a experiência, 

os modelos aceitos até o momento, ... 

• A importância dos modelos na ciência; 

• A construção de um modelo (atividade da caixa); 

• Desenvolvimento histórico da construção do conceito de átomo (linha do tempo); 

• Importância das evidências experimentais (software); 



 

244 

 

• Construção de modelo a partir das evidências experimentais (estudo de caso); 

• Discussão do contexto do experimento de Rutherford (estudo de caso); 

• Debater sobre os modelos propostos (debate). 

Com isso, é possível questionar os alunos sobre o modelo de Rutherford, no qual a 

experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como “experiência de Rutherford”, 

um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro, e o que foi 

observado era que um grande número de partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvios, 

mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados, o que levou Rutherford a pensar 

melhor e modificar o modelo até então proposto por Thomson, propondo a existência de um 

núcleo de carga positiva, de tamanho reduzido e com, praticamente, toda a massa do átomo. 

A partir deste experimento realizado por Rutherford, quais foram as principais 

conclusões sobre o átomo? 

• o átomo não é maciço, apresentando mais espaço vazio do que preenchido. 

• a maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central 

(núcleo) dotada de carga positiva, em que estão os prótons. 

• na região ao redor do núcleo (eletrosfera) estão os elétrons, muito mais leves que 

os prótons. 

• a contagem do número de partículas que atravessaram e que “voltaram” permite 

fazer uma estimativa de que o raio do átomo de ouro (núcleo + eletrosfera) é 

cerca de 10 mil vezes maior do que o raio do átomo. 

Estrutura do átomo e Partículas atômicas (carga e massa) 

Núcleo: Constituindo-se como a parte central do átomo, ele é compacto, maciço e muito denso, 

além de ser formado pelas partículas de maior massa, que são os prótons e os nêutrons. 

O diâmetro do núcleo depende da quantidade de prótons e nêutrons que o átomo possui, 

mas, em média, fica em torno de 10-14 m e 10-15 m. 

Eletrosfera: É uma região onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Apesar de ser 

uma região de volume muito maior que o do núcleo, ela é praticamente vazia, pois cada elétron 

é 1836 vezes menor que 1 próton (ou que 1 nêutron). É por isso que a massa do átomo 

concentra-se praticamente toda no núcleo.  

Partícula Massa (g) Unidade de massa atômica (u.) Carga 

Elétron 9,10 x 10 -28 0,000548 1- 
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Próton 1,67 x 10 -24 1,007 1+ 

Nêutron 1,67 x 10 -24 1,008 0 

 

Comparando tamanhos e pesos: 

• O átomo é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que seu núcleo, o qual concentra a 

maior parte da massa atômica. (Se a circunferência média de um átomo fosse semelhante 

à do Maracanã, seu núcleo seria como uma ervilha, enquanto os elétrons, girando a 

altíssimas velocidades, seriam como grãos de poeira.) 

• Na extensão de 1 milímetro cabem 10 milhões de átomos dispostos, em linha, um junto 

ao outro. 

• A massa do próton é 1836 vezes maior do que a massa do elétron. 

• O núcleo atômico concentra praticamente toda a massa do átomo, sendo uma parte 

muito pequena mesmo: tanto o próton como o nêutron são cerca de 100 mil vezes 

menores do que o próprio átomo inteiro! A título de comparação, imagine que 

aumentássemos o núcleo do átomo do elemento hidrogênio (que possui somente um 

próton) até o tamanho de uma bola de tênis, o elétron mais próximo ficaria a uns três 

quilômetros de distância! Mesmo se um átomo fosse aumentado até ficar da altura de 

um prédio de 14 andares, seu núcleo seria do tamanho de um mero grão de sal no sétimo 

andar. 

Os átomos de todos os elementos químicos são compostos por essas três partículas 

subatômicas. O que difere um elemento químico de outro é a quantidade em que essas partículas 

aparecem, principalmente a quantidade de prótons no núcleo, que é chamada de número 

atômico.  

Problemas do modelo de Rutherford (estabilidade) 

Para Rutherford, o átomo teria um núcleo positivo, que seria muito pequeno em relação 

ao todo, mas teria grande massa e, ao redor deste, os elétrons, que descreveriam órbitas 

circulares em altas velocidades, para não serem atraídos e caírem sobre o núcleo. A eletrosfera 

- local onde se situam os elétrons - seria cerca de dez mil vezes maior do que o núcleo atômico, 

e entre eles haveria um espaço vazio. A falha do modelo de Rutherford é mostrada pela teoria 

do eletromagnetismo, que aponta que toda partícula com carga elétrica submetida a uma 

aceleração origina a emissão de uma onda eletromagnética. O elétron em seu movimento orbital 

http://www.infoescola.com/eletromagnetismo/
http://www.infoescola.com/fisica/carga-eletrica/
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está submetido a uma aceleração centrípeta e, portanto, emitirá energia na forma de onda 

eletromagnética. 

Dessa forma, o novo átomo proposto estaria violando as leis eletromagnéticas 

conhecidas na época, segundo as quais o elétron deveria descrever em torno do núcleo órbitas 

cada vez menores, até o momento em que acabaria se precipitando sobre o núcleo. Entretanto, 

verifica-se que a matéria que conhecemos possui a estabilidade não prevista pelo modelo de 

Rutherford, o que viria a ser explicado alguns anos mais tarde por Bohr na proposição de um 

novo modelo para o átomo. 

Outros modelos atômicos posteriores: 

Bohr: níveis de energia dos elétrons (órbitas) 

Modelo quântico: níveis e subníveis de energia (1s, 2s, 2p, …) que indicam a região de maior 

probabilidade de encontrar o elétron (orbital) 

 

 

• Radioatividade 

http://www.infoescola.com/fisica/ondas-eletromagneticas/
http://www.infoescola.com/fisica/ondas-eletromagneticas/
http://www.infoescola.com/fisica/modelo-atomico-de-bohr/
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Rutherford em seus experimentos, pode observar dois tipos de radiações diferentes, alfa 

e beta, as partículas alfa é uma radiação constituída por partículas subatômicas formadas por 

dois prótons e dois nêutrons, com carga 2+, estas partículas, (núcleos de He) são emitidas por 

núcleos instáveis de elevada massa atômica, como por exemplo, urânio, tório e radônio, e têm 

velocidades da ordem de um décimo da velocidade da luz, as intensidades e as energias das 

radiações alfa emitidas por um nuclídeo servem para identificá-lo numa amostra, estas 

radiações alfa são as que têm o menor poder de penetração e uma alta taxa de ionização. 

Para compreender melhor sobre as emissões radioativas, precisamos entender sobre a 

estrutura do núcleo: 

 

O que é radioatividade? 

O esquecimento de uma rocha de urânio sobre um filme fotográfico virgem levou à 

descoberta de um fenômeno interessante: o filme foi velado (marcado) por alguma coisa que 

saía da rocha, na época denominada raios ou radiações. Outros elementos pesados, com massas 

próximas à do urânio, como o rádio e o polônio, também tinham a mesma propriedade. O 

fenômeno foi denominado radioatividade e os elementos que apresentavam essa propriedade 

foram chamados de elementos radioativos. Comprovou-se que um núcleo muito energético, por 

ter excesso de partículas ou de carga, tende a estabilizar-se, emitindo algumas partículas. 
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Tipos de emissões: 

RADIAÇÃO ALFA OU PARTÍCULA ALFA: Um dos processos de estabilização de um 

núcleo com excesso de energia é o da emissão de um grupo de partículas positivas, constituídas 

por dois prótons e dois nêutrons, e da energia a elas associada. São as radiações alfa ou 

partículas alfa, núcleos de hélio (He), um gás chamado nobre por não reagir quimicamente com 

os demais elementos.  

 

RADIAÇÃO BETA OU PARTÍCULA BETA: Outra forma de estabilização, quando existe no 

núcleo um excesso de nêutrons em relação a prótons, é através da emissão de uma partícula 

negativa, um elétron, resultante da conversão de um nêutron em um próton. É a partícula beta 

negativa ou, simplesmente, partícula beta. No caso de existir excesso de cargas positivas 

(prótons), é emitida uma partícula beta positiva, chamada pósitron, resultante da conversão de 

um próton em um nêutron. Portanto, a radiação beta é constituída de partículas emitidas por um 

núcleo, quando da transformação de nêutrons em prótons (partículas beta) ou de prótons em 

nêutrons (pósitrons).  

 

RADIAÇÃO GAMA: Geralmente, após a emissão de uma partícula alfa (α) ou beta (β), o 

núcleo resultante desse processo, ainda com excesso de energia, procura estabilizar-se, 

emitindo esse excesso em forma de onda eletromagnética, da mesma natureza da luz, 

denominada radiação gama. 
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ATIVIDADE PARA CASA: Construção da história em quadrinhos: 

Objetivo:  

• Avaliar a compreensão da história do modelo atômico de Rutherford por meio da 

criação de uma história em quadrinhos. 

Metodologia: 

Os alunos serão encaminhados ao laboratório de informática para a construção da 

história em quadrinhos. 

Inicialmente, o professor irá relembrar brevemente sobre o que foi trabalhado até o 

momento: 

• O papel dos modelos na ciência; 

• O contexto de desenvolvimento das teorias atômicas; 

• O papel do experimento na construção do conhecimento científico; 

• A proposição do modelo atômico de Rutherford; 

Em seguida, o professor deve informar os alunos, sobre a construção da história em 

quadrinhos para retratar o que foi estudado nas aulas. 

Atividade: Elaboração da história em quadrinhos 

Você estudou sobre o desenvolvimento da teoria atômica, principalmente no que se 

refere à proposição do modelo atômico de Rutherford. Como avaliação, você deve elaborar um 

texto que relate sobre a proposição desse modelo, discutindo sobre Rutherford, o experimento 

realizado e as características do átomo conforme esse cientista. Além das atividades e materiais 

utilizados em sala, você pode buscar outras fontes de pesquisa e citá-las ao final do texto, que 

deve ser de pelo menos 30 linhas. Em seguida, transforme seu relato em uma história em 

quadrinhos, seguindo os seguintes critérios: 
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• Toda a atividade (texto + história em quadrinhos) ser elaborado individualmente;  

• Pode ser desenhada ou construída com o programa Toon Doo, disponível em: 

http://www.toondoo.com/createToon.jsp  

• Caso tenha interesse, nesse site (http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-

txt.html) tem algumas instruções para a construção de uma história em quadrinhos. 

• A história em quadrinhos deve conter no mínimo 5 e no máximo 10 páginas; 

• A história não pode ser inventada, deve ser contada a história real sobre a proposição 

do modelo de Rutherford e deve conter pelo menos: vida de Rutherford, experimento 

que levou a proposição do modelo e as características do átomo proposto por 

Rutherford. 

Em seguida, o professor abrirá o programa e vai mostrar aos alunos as principais funções 

presentes no mesmo. O restante da aula, os alunos terão para trabalhar nessa atividade. O 

professor deve passar constantemente nas mesas dos alunos e verificar o andamento da 

atividade. 

Exemplo de História em Quadrinhos: 

 

 

Aula 08 

Objetivo:  

• Avaliar a compreensão dos estudantes acerca dos aspectos tratados durante a sequência 

didática. 

http://www.toondoo.com/createToon.jsp
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
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Metodologia: 

Nesta aula, os alunos terão a oportunidade de verificar a aprendizagem construída durante o 

desenvolvimento da sequência didática, respondendo novamente o pós-teste (igual ao pré-

teste), idêntico ao aplicado na primeira aula. É importante salientar que essa atividade é 

avaliativa e eles devem responder considerando tudo que aprenderam nas aulas. O tempo 

previsto é de 40 a 50 minutos. 

Aula 09 

Objetivo:  

• Fornecer um feedback aos estudantes de todas as atividades realizadas. 

Metodologia: 

Nessa aula, cada estudante receberá as atividades que desenvolveram nas aulas com um 

retorno em termos de aprendizagem e notas. Poderá ser realizada também uma questão para 

auto-avaliação, como: O que você aprendeu por meio da sequência didática desenvolvida? Dê 

suas sugestões e críticas. Ou então, alguns exercícios acerca do conteúdo poderão ser entregue 

aos alunos. 

Entrega das notas: Um estagiário fica a mesa do professor chamando aluno por aluno e 

falando sobre cada atividade que ele fez. 

Aula 10 

Objetivo:  

• Avaliar a ciência e sua construção retratada em um jornal. 

Metodologia: 

Nesta aula, o professor irá orientar os alunos a elaborarem um jornal, individualmente, 

com base no conteúdo estudado durante as dez últimas aulas, incluindo a elaboração da história 

em quadrinhos. Dessa forma, o professor entregará o roteiro abaixo: 

Atividade 1: Elaboração de um jornal. 

Elabore um jornal que contenha uma breve história sobre o contexto do cientista, um 

relato sobre seu experimento e a proposta de modelo atômico, apresentando argumentos 

que possam ser aceitos pela comunidade científica. 
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Figura 1: Modelo para construção de um jornal escolar. 

 

 

É válido ressaltar que este jornal será utilizado como atividade avaliativa de 

recuperação, o qual será atribuído uma nota de 0,0 a 3,5, correspondendo aos requisitos do 

sistema avaliativo escolar. 
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Apêndice F:  Questionário de Autoavaliação 

 

Nome:__________________________________________________________RA:________ 

 

1) Você considera que aprendeu sobre história e natureza da ciência ao planejar e aplicar a 

SD? Justifique. 

2) Qual sua avaliação quanto à discussão realizada em sala de aula no ensino médio durante a 

aplicação da SD acerca dos seguintes aspectos: 

a) Natureza da ciência: 

b) História da ciência: 

c) Conceitos científicos: 

3) Você considera que o planejamento foi adequado? Justifique e indique, se houver, 

necessidade de alterações no mesmo. 

4) Como você avalia o seu desempenho na condução das aulas no ensino médio? 

5) Como você avalia o desempenho dos alunos do ensino médio nas atividades 

desenvolvidas? 

6) Comente sobre cada uma das atividades desenvolvidas: 

Atividade Contribuições Lacunas 

Pré e pós 

teste 

 

 

 

Atividade 

da caixa 

 

 

 

Linha do 

tempo 

 

 

 

Software  

 

 

Estudo de 

Caso 

 

 

 

Debate  

 

 

Fechamento  

 

 

História em 

Quadrinhos 

 

 

 

Jornal  
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Apêndice G:  Transcrição do Questionário do Plano de Aula 

 

1) De acordo com as discussões feitas no grupo focal, você considera que elaborou um 

bom planejamento?  

Sujeito Resposta 

A1 Considero que o planejamento tem muito que acrescentar devido ao pouco tempo 

gasto na elaboração. Diante desta circunstância considero a respectiva aula boa, mas 

que ainda, mas que ainda está incompleta.  

A2 Acredito que haja pontos que devem ser melhorados. O ato de planejar exige 

experiência para ser considerado bom (mesmo isso sendo um fator relativo). Mas me 

esforcei e constantemente, me imaginava dando essa aula. (Nas aulas que eu imaginei 

que antecederiam essa aula. Eu considero que o planejamento foi “ousado”, isso pela 

ideia de propor um modelo.  

A3 Acredito que seja um bom planejamento, mas pode ser melhorado. Durante as 

discussões ficou claro o que teoricamente seria um bom planejamento, mas no 

momento de colocar em prática e fazer um, tornou-se mais difícil, pois começamos 

a perceber as dificuldades encontradas.  

A4 Acredito que pensando no conteúdo, tempo e na didática metodológica criada, foi 

construído um bom planejamento. Penso que ele poderia ter mais coisas consideradas 

importantes como o conhecimento prévio e perguntas investigativas, os quais não 

conseguimos colocar no planejamento.  

 A5 Acredito que sim, visto que conseguimos elaborar um planejamento, com atividades 

voltadas para os alunos e também contemplando todos os objetivos propostos.  

A6 Sim. Nos foi designada a tarefa de elaborarmos um plano de aula sobre a estrutura 

da matéria, e para isso, escolhemos estrutura atômica, falando sobre os modelos 

atômicos. Procuramos elaborar, neste primeiro momento, uma aula introdutória 

acerca deste conteúdo.  

A7 Por mais que saibamos o que é necessário para fazer um bom planejamento na prática 

é mais difícil. Acredito que tentei contemplar o máximo possível dentro de uma aula 

de 50 min.  

A8 Acredito que não seja ruim, mas poderia ser melhor em relação ao conteúdo talvez, 

nos outros aspectos discutidos acho que ficou bem feito.  

A9 De acordo com o planejamento realizado, existem aspectos positivos e negativos. 

Um ponto positivo é o desenvolvimento de atividade em grupo e participação entre 

os alunos. Porém um ponto negativo é não conhecer a prática (ministrar aula), para 

saber conduzir a discussão e elaboração da atividade proposta. 

 

2) Quais as etapas você seguiu para planejar essa aula? 

Sujeito Resposta 
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A1 Partindo da ideia de representações elaboramos uma aula que tem como objetivo 

mostrar aos alunos a ideia do conteúdo de forma que os mesmos vejam por si a 

diferença retratada. 

A2 Minha parceira e eu decidimos que trabalharíamos com modelos atômicos dentro da 

tendência educacional TIC. Depois disso encontramos um simulado que 

consideramos muito interessante e tentamos elaborar uma sequência que se 

encaixava com a proposta do simulador (creio que pelo tempo que tínhamos para 

organizar, isso foi muito errado. Tentar encontrar uma sequência dentro do simulador 

foi complicado devido à nossa inexperiência. Um olhar mais vasto era necessário 

A3 Avaliar o tempo, selecionar o conteúdo a ser trabalhado, determinar os objetivos da 

aula, elaborar estratégias para a realização desta aula e formas de avaliar os alunos.  

A4 A partir do conteúdo proposto, pensamos na metodologia a ser seguida. A ideia 

proposta foi de trabalhar a concepção de modelos e a diferença do real e da 

representação. Penso que esta etapa é fundamental para que o estudante tenha noção 

de que a ciência, em seu processo construtivista, deve ser contínua. A partir disso, 

conseguimos trazer o conteúdo químico proposto.  

A5 Primeiramente, foi pensado sobre os objetivos gerais e específicos que os alunos 

deveriam alcançar, em seguida pensou-se na metodologia adotada e o conteúdo em 

si. Seguindo a abordagem dos três momentos pedagógicos (problematização inicial, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento).  

A6 Após a seleção do conteúdo, escrevemos o objetivo geral e os objetivos específicos 

para, em seguida pensarmos na abordagem metodológica. Está foi dividida em 

problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do conhecimento. 

Por fim, pensamos na avaliação. 

A7 Inicialmente definimos os conteúdos a serem trabalhados, na sequência pesquisamos 

estratégias e atividades que pudessem abranger o conceito proposto, então definimos 

a metodologia com início, meio e fim propondo um modo do aluno refletir sobre o 

processo, e por fim elencamos os objetivos e a avaliação.  

A8 Pensamos primeiro no conteúdo, em seguida em usar um software e tentamos 

encaixa-lo em algum modelo. Depois pensamos nos objetivos e surgiu a ideia da 

avaliação, por fim escrevemos a metodologia.  

A9 Foi pensada uma aula que possibilite a interação dos alunos com a aula. Também, 

através da atividade escrita é possível perceber ou identificar as concepções dos 

alunos sobre o tema, fugindo um pouco do modelo de aula conteudista. 

 

3) Como você selecionou o conteúdo que contempla a estrutura da matéria? 

Sujeito Resposta 

A1 Para explicar os modelos utilizamos uma introdução de ligações, partindo da ideia 

de que os alunos saibam ou tenham uma noção básica de reações químicas.  

A2 Foi a primeira coisa que pensamos: modelos atômicos e ao pensar na ideia de 

trabalhar com simuladores, a ideia amadureceu e pareceu algo possível de ser 

trabalhado.  
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A3 O conteúdo foi selecionado analisando os livros didáticos.  

A4 Viemos com uma representação macroscópica do modelo, partindo para uma 

microscópica.  

A5 Foi selecionado tentando propor atividades que permitam que aluno crie o conceito 

de modelos atômicos, dando subsídios para refletir sobre “Ciência” de modo mais 

“racional”. 

A6 O conteúdo foi selecionado pensando em uma abordagem que leve o aluno a pensar, 

efetivamente, sobre o que são modelos e por que são importantes no desenvolvimento 

da ciência.  

A7 Fiquei confusa no início, pensei em fazer sobre transformações químicas, mas 

quando pesquisei na internet, grande parte tratava de modelos atômicos e átomos, 

por isso escolhi o tema de modelos.  

A8 Na verdade, em um primeiro momento achei que teríamos que fazer somente sobre 

modelos atômicos, depois vi que era estrutura e matéria e consultei o PCN, mas já 

tinha pensado em algo para modelos e mantive.  

A9 Se baseando em livros didáticos, para ter uma fundamentação teórica. 

 

4) Quais os materiais ou fontes de pesquisa utilizou? 

Sujeito Resposta 

A1 Livros, massa de modelar, imagem, palito de churrasco, tabela periódica e projetor. 

A2 Dois livros didáticos do ensino médio (Martha Reis e Wildson Santos) e diversos 

sites de internet.  

A3 Livros didáticos e pesquisas em diferentes sites.  

A4 Artigos científicos sobre o ensino de química, artigo sobre as teorias químicas e 

livros didáticos utilizados no ensino médio.  

A5 Foi montado o planejamento com base em livros e artigos científicos.  

A6 Primeiramente, fiz leitura de alguns artigos da revista Química Nova na Escola que 

falavam sobre a dificuldade de entendimento do átomo por parte dos alunos. Um dos 

problemas do aluno é entender por que é entender por que “descartam-se” os 

modelos, e foi um ponto trazido no planejamento.  

A7 Foi utilizado livros como GEPEQ, Química Cidadã, além de sites como portal do 

professor. Acredito que essas sejam fontes de materiais seguros, e bem elaborados.  

A8 Artigos em revistas, mais especificamente na Química Nova na Escola; no livro 

Química Cidadã e também no da Martha Reis; o site da universidade do Colorado 

para software.  

A9 Livro: Mól, G. S.; Santos, W. L. P. et. al. Química e Sociedade. Este livro foi 

utilizado como referência principal. 

 

5) Você procurou seguir alguma tendência? Por quê?  
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Sujeito Resposta 

A1 Procuramos seguir um ensino histórico e pesquisa para que o aluno construa seu 

conhecimento e veja que a química pode não ser tão abstrata e incompreendida.  

A2 Sim. Gostaria de trabalhar com TIC pois, na minha concepção devido ao conteúdo 

escolhido, modelos atômicos, ser muito abstrato, por meio de simulador, a interação 

dos alunos com a tecnologia é uma abordagem interessante, além de que a abstração 

é diminuída um pouco com o software.  

A3 A aula planejada faz uma introdução aos modelos atômicos, que remete à história e 

filosofia da ciência. Isto foi escolhido para que os alunos entendam melhor o contexto 

da criação dos modelos atômicos e não apenas eles por si só.  

A4 Abordamos a tendência histórica, pois é necessário situar o estudante no tempo em 

que se ocorreu a descoberta da teoria atômica. Também materiais alternativos.  

A5 Sim. Para uma primeira aula procurou-se abordar a tendência de história e filosofia 

da Ciência, para que o aluno consiga ter uma ideia de Ciência bem fundamentada, e 

consiga compreender o "porque” dos modelos atômicos.  

A6 Imagino que a tendência foi filosofia, uma vez que pensamos na atividade onde o 

aluno faça um modelo da mão, em folha papel, para iniciar a discussão sobre a 

importância de modelos científicos.  

A7 As atividades propostas são de introdução a modelos, no qual posteriormente, 

trabalha-se a evolução dos modelos de acordo com cada cientista, por esse motivo 

acredito que o plano de aula tendeu a seguir a linha da história e filosofia da ciência.  

A8 Sim, de TIC’s. Acredito que seja um bom recurso para ajudar os alunos a não verem 

a Química como uma ciência tão abstrata e também porque a tecnologia está muito 

presente na vida da maioria dos alunos. 

A9 Pode-se dizer que a tendência seguida foi a história e filosofia da ciência. Pois um 

dos objetivos foi fazer os alunos perceberem a dificuldade dos cientistas proporem 

um modelo atômico. 

 

6) Fale como foi a ação de planejar para você.  

Sujeito Resposta 

A1 É muito difícil planejar uma atividade contendo todas os aspectos necessários. 

Acredito que tenha faltado tempo para revisar e refletir sobre o planejamento.  

A2 Eu gosto de organizar. Planejar aulas é uma ação que exige muito preparação. O 

conteúdo a ser abordado deve estar bem claro, antes de planejar. Senti que precisava 

dominar mais conteúdo.  

A3 Até o momento não havia feito o planejamento de uma aula, como foi a primeira vez, 

percebi diversas dificuldades que foram trabalhadas com discussões em grupo e 

pesquisas. 

A4 Acredito que abordar a temática de modelos atômicos em uma perspectiva não 

tradicional foi difícil, pois sempre quando pensava na metodologia a ser utilizada, 

recaia no ensino transmissivo de modo que o professor vire o centro da construção 
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do conhecimento. Também encontrei dificuldades nas fontes de pesquisa, pois não 

há vasto material que debata sobre modelos atômicos. Também encontrei dificuldade 

em conceber algo novo, pois tudo o que pensava, me remetia nas unidades de 

modelos em que já havia trabalhado. Com esse planejamento, tivemos a experiência 

de vivenciar o “ser professor” e entender o quão importante é criar estratégias e 

metodologias para se construir o conhecimento. 

A5 Foi interessante do ponto de vista pessoal e profissional, pois permitiu compreender 

as etapas do planejamento e também refletir sobre o que deveria ser desenvolvido e 

a forma com que desenvolver, sempre levando em consideração os aspectos os 

aspectos do principal envolvido, o aluno 

A6  Planejar uma aula é diferente de planejar uma oficina temática, portanto foi uma 

atividade muito significativa. 

A7 O ato de planejar, é uma ação difícil pois requer do “professor” muita atenção e 

reflexão. Além do professor pensar na atividade que proporcione ao aluno uma 

aprendizagem significativa, o professor precisa pensar no tempo de sua aula, e 

mediar discussões sem perder o foco da proposta, por isso essa prática é complexa e 

exige muita atenção.  

A8 Foi um desafio, pois nunca havia planejado uma aula “do zero”, mas foi muito 

enriquecedor pois pensei nas dificuldades que os alunos poderiam ter durante a aula 

que estava propondo e também percebi as minhas dificuldades acerca dos modelos 

atômicos. 

A9 Trabalhosa e com muitas dúvidas, pois nunca havia feito. Por isso não sei muito bem 

se o planejamento foi realizado corretamente ou não. Porém a ideia parece ser boa. 

 

7) Você encontrou alguma dificuldade que considera importante destacar? 

Sujeito Resposta 

A1 Sim. A parte de elaborar questões que tenham um objetivo claro, pensando na 

construção do conhecimento. 

A2 Lidar com o conteúdo escolhido e pensar o tempo que seria destinado a cada 

atividade. Além do pouco tempo para planejar nestas duas semanas).  

A3 Principalmente foi difícil encontrar tempo para que pudesse fazer o planejamento. 

Outra dificuldade foi encontrar estratégias de ensino e de avaliação. 

A4 Tive dificuldades em criar perguntas investigativas que induza o aluno a refletir sobre 

a temática.  

A5 Sim. No tópico sobre avaliação, acredito, que tenha sido um assunto mais delicado, 

pois transpareceu algo mais voltado para a perspectiva tradicionalista.  

A6 Imagino que a dificuldade foi a preocupação no que se refere ao entendimento do 

aluno, visto que o átomo e modelos atômicos é um conceito com alto nível de 

abstração e, por isso, difícil entendimento.  

A7 Acredito que uma das minhas dificuldades tenha sido em relação em ouvir mais os 

alunos, até porque pelo tempo proposto se eu retivesse essa falha, faltaria tempo para 

poder de certa forma, avaliar esse processo dos alunos, uma outra dificuldade que eu 
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encontrei foi propor uma atividade que contemplasse o conteúdo de forma não 

tradicional, e também acredito que o aspecto de avaliar. Por isso, eu acredito que o 

nosso plano de aula ficou de certa forma “vago” mas se pensarmos minha UD 

acredito que tome um rumo melhor, mas no geral, para uma aula introdutória foi boa 

acredito eu.  

A8 Sim, acho que a maior dificuldade foi o conteúdo em si, na necessidade de se 

trabalhar ou não com o modelo que estava propondo. 

A9 Falta de tempo para fazer/desenvolver um planejamento melhor, além da falta de 

experiência no assunto (planejamento). 
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Apêndice H:  Transcrição das respostas do Questionário VNOS-C 

 

Questão 1) Na sua visão, o que é ciência? O que torna a ciência diferente de outras formas de 

investigação? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: Ciência é uma tentativa humana de explicar 

fenômenos da natureza e da sociedade. E 

também, buscando melhorias para viver 

(desenvolvimento de medicamentos, conforto, 

etc.). Para ser considerado ciência, deve-se 

possuir uma comprovação, mesmo que 

momentânea, físico e racional, sobre o 

fenômeno estudado. 

A2: Ciência é uma tentativa humana de 

compreender os fenômenos da natureza e 

da sociedade. A validade das informações, 

para ser científico é necessário um alto 

grau de confiabilidade. 

A3: Ciência é uma área de estudo da natureza. 

Este estudo pode ser categorizado em três 

aspectos: macroscópico, microscópico e o 

representacional. A ciência investiga o que 

acontece com determinado fenômeno no campo 

macroscópico, microscópico e 

representacional. Estes três campos de 

investigação diferem a ciência de outras formas 

de investigação (por exemplo, religião, 

filosofia). 

A3: Ciência é toda forma de 

conhecimento, seja por observação ou por 

experimentos. O senso comum aceitou a 

ciência como algo imutável, isto a torna 

diferente das outras formas de 

investigação, quando se fala em algo 

científico as pessoas parecem confiar e 

acreditar mais, pois passa a imagem de que 

foi algo muito estudado e comprovado, 

portanto não irá mudar. 

A4: A ciência é a forma encontrada para buscar 

soluções às perguntas e indagações referentes a 

uma observação realizada da natureza e do meio 

social onde ela se encontra. Essas respostas são 

trazidas a partir de uma metodologia, originada 

de um levantamento de hipóteses, provindas de 

um objetivo. A partir dos resultados analisados 

conclui-se o fato, o qual é apresentada à uma 

comunidade com formação para avaliar com 

propriedade. A ciência se difere das outras 

formas de investigação por exigir que estas 

constatações passem por todo este processo. 

A4: A ciência tenta investigar um 

determinado problema na sociedade, afim 

de levantar hipóteses e construir teorias 

para sua resolução. Se difere de outras 

formas de investigação pois utiliza-se de 

um método único (como busca literária, 

investigação do problema, resultado e 

conclusão), para sustentar sua ideia. 

A5: Acredito que Ciência seja um reflexo das 

indagações do Homem a respeito da natureza. 

Ciência é uma dialogia da ação humana (digo 

isso para deixar claro que ciência não é algo de 

deuses ou gênios), que assume um caráter 

verossímil em sua essência, ou seja, ciência é 

oscilante, buscar explicar uma “verdade” a 

respeito dos fenômenos, ações e estrutura social 

Ciência para mim é um conjunto de ideias, 

de representações e ferramentas que 

auxiliam no processo de explicação do 

mundo, no entanto de forma verossímil. 

Como instrumento de explicação, acredito 

que a ciência passa a ser considerada como 

tal, a partir de um método crítico 

determinado por um grupo de pessoas 
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de tudo que esta a nossa volta, em decorrência 

da visão e necessidade da sociedade como um 

todo. Acredito fielmente que a ciência surge e 

se concretiza a partir das perguntas do homem 

em relação ao mundo. Diante disso, acredito, 

que a ciência se diferencia das outras formas de 

investigações em decorrência da forma com que 

esta organizada e dos processos envolvidos na 

construção do saber, querendo ou não, a ciência 

possui um rigor mais estruturado, com 

metodologias e “técnicas” mais “sofisticadas” 

do que outras formas de investigação. 

(homens) e que passa a ser aceita. Ressalto, 

no entanto, que essa concepção de ciência 

é fruto de ideias proposta por homens, 

assumindo uma característica oscilante e 

não linear. 

A6: A ciência é o recurso encontrado pelo 

homem para investigar e entender o universo, 

seu fundamento e tudo que ele contém. Em 

essência, a ciência se diferencia de outras 

formas de investigação porque os cientistas são 

capazes de adequar suas teorias de acordo com 

o universo e não o contrário, isto é, a religião, 

por exemplo, tenta impor e manipular suas 

ideias sem considerar a veracidade e validade de 

suas “teorias”. 

A6: É da natureza humana buscar 

respostas sobre aquilo que o intriga e o 

rodeia; dessa forma, a ciência é a tentativa 

do homem de desvendar os mistérios do 

universo e que ele contém. A ciência torna-

se diferente de outras formas de 

investigação por ter caráter objetivo e 

racional, visando aos fatos propriamente 

ditos – àquilo que pode ser, de certa forma, 

comprovado. 

A7: Ciência é um ramo que estuda os 

fenômenos da sociedade e o seu 

desenvolvimento acerca da evolução. A ciência 

é uma área experimental, que por meio de 

experimentos, testes, hipóteses é pensado na 

investigação de determinado aspectos. 

A7: não respondeu 

A8: A ciência é um processo de 

desenvolvimento/construção humana. É preciso 

compreender esses processos, pois são 

diretamente relacionados com a sociedade, 

humanidade em si, e interferem nas escolhas no 

que se vê e acredita. Diferente da filosofia e 

religião que são pensamentos e crenças.  

A ciência é uma ação/transformação 

humana. A ciência ou disciplina científica 

diferente de religião ou filosofia é uma 

diferente forma de investigação pois seus 

métodos, pode ser experimentada e 

comprovada. 

A9: Ciência é o estudo ou investigação de 

determinado assunto, havendo a necessidade de 

se seguir alguns “critérios” para que a 

investigação (ou estudo) tenha 

“fundamentação” tanto teórica como prática. O 

diferencial, não tão significante, entre a ciência 

e as demais formas de investigação, se baseia no 

fato de possibilitar a reprodução de determinado 

estudo (esta característica é mais acentuada no 

ramo científico-tecnológico das ciências exatas) 

e o entendimento de todos que o leem. Não sei 

se fui claro no parágrafo acima, porém pela 

preguiça de apaga-lo, vou descrever, de forma 

A9: não respondeu 
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clara, meu pensamento. As ciências são mais 

objetivas que as demais disciplinas. Isso não 

exclui o caráter subjetivo das ciências. 

 

Questão 2) O que é um experimento? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: Experimento é uma tentativa, uma forma, 

de se obter dados, fazer observações, com o 

intuito de se gerar conclusões. Tais 

conclusões, podem ser considerados como 

conhecimento científico.  

A2: É uma tentativa de reprodução de um 

fenômeno observado ou não previamente. 

A3: Experimentos são procedimentos 

realizados para investigar, descobrir e até 

mesmo transformar a matéria. 

A3: Experimento é quando o conhecimento 

se torna algo prático, algo observável, pode 

ser que esta prática seja utilizada para 

construir o conhecimento ou até mesmo para 

comprová-lo. 

A4: Se designa experimento o fato de 

investigar algo, com o intuito de descobrir ou 

testar teorias encontradas na literatura. 

A4: O experimento é um método prático de 

investigação que também é utilizado para 

buscar uma conclusão sobre determinado 

assunto. 

A5: Experimento é um conjunto de 

ferramentas de análise que procura, por meio 

de uma metodologia a ser seguida, realizar 

“simulações” do que acontece na natureza (em 

sua totalidade), sendo, por meio deste, um 

indicativo de uma possível generalização de 

algum fenômeno, sendo gerado em 

decorrência das perguntas do Homem para as 

questões que o cerca. 

A5: O experimento é um instrumento 

empregado na validação de um dado 

postulado científico. Ele auxilia nesse 

processo, fornecendo evidências que podem 

ser interpretadas e originar uma ideia 

científica. Não é o determinante, mas 

acredito que ele pode auxiliar e muito, na 

postulação de uma teoria. 

A6: Conforme surgem hipóteses, apresenta-se 

a necessidade de sua validação para que estas 

hipóteses tornem-se teorias. A maneira de 

provar uma hipótese é a partir da realização de 

um experimento, obtenção de dados 

experimentais e análise dos resultados. Sendo 

a Química uma ciência experimental, a 

realização de experimentos em laboratório é 

imprescindível para o seu desenvolvimento. 

A6: Um experimento é um estudo prático 

que antecede a formulação de uma teoria ou 

sucede uma teoria a fim de verifica-la. 

A7: Experimento é a prática de realizar uma 

atividade/ação prática, no qual o pesquisador 

tem como base a realização desses 

experimentos para ter argumentos para 

A7: não respondeu 
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sustentar sua pesquisa. Por isso na ciência a 

experimentação é muito importante. 

A8: Penso que seja experimentar algo a fim de 

descobrir se dará certo ou errado. Na química 

fazemos experimentos em busca de verificar 

se de fato uma teoria se comprova na prática, 

ou para investigar o que acontece na natureza 

e relacionar isso à algo científico, visto que a 

ciência tenta explica-la. 

A8: É um método para testar ou investigar 

algo. Uma forma de buscar respostas, como 

descobrir algo novo, ou comprovar algo 

existente. 

A9: Diria que é a exteriorização prática de 

estudos teóricos. Seria o ato de reproduzir 

determinada teoria. É importante que, sempre 

haja uma ligação FORTE entre o experimento 

e a teoria em que se fundamenta o 

experimento. 

A9: não respondeu 

 

Questão 3) O desenvolvimento do conhecimento científico requer experimentos? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: Sim, são necessários experimentos. 

Realizar testes é a única forma de se verificar 

a aplicabilidade de uma teoria. Mesmo que 

seja um estudo teórico, existem experimentos 

teóricos que podem verificar a abrangência de 

uma teoria. 

A2: Não, o experimento funciona como 

forma de comprovação da teoria. Muitos 

conhecimentos físicos, por exemplo, foram 

deduzidos manualmente e apenas séculos 

depois houve-se a observação do fenômeno. 

Ou seja o conhecimento científico foi 

gerado, mas não havia indícios observáveis 

do fenômeno. 

A3: Sim. Os experimentos são fundamentais 

para “apoiar” o surgimento de teorias 

científicas que surgiram ao longo do tempo. 

Um exemplo clássico e histórico foi o 

experimento realizado para calcular o 

diâmetro da terra e provar que ela é redonda. 

A3: Em partes, acredito que o experimento é 

algo importante para o desenvolvimento do 

conhecimento científico, as teorias sobre 

modelos atômicos são exemplos disso. Mas 

não estou bem certa de que seja algo 

essencial, penso que o conhecimento 

também pode ser desenvolvido sem a 

necessidade de um experimento. 

A4: Partindo da premissa de que a 

experimentação se dá a partir da investigação 

de determinado objeto, o conhecimento 

científico necessita de investigar fenômenos 

através da experimentação para se 

desenvolver. Newton, Lavoisier, Einstein e 

até mesmo Marx, utilizaram-se de visões e 

vivências do mundo, como ferramentas para 

elaborar o conhecimento científico. 

A4: Sim, pois a ciência, ao se tratar, por 

exemplo, de uma investigação no meio 

social e/ou natural, se torna necessário a 

utilização de experimentos para sustentar 

determinado argumento. 
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A5: Não necessariamente, visto que muitos 

aspectos atuais, principalmente relacionados 

aos modelos Físicos e Químicos Quânticos se 

desenvolveram e explicam com instrumentos 

puramente matemáticos e dedutivos, do que 

experimentalmente em si, ou até mesmo a 

matemática (considero como uma das mais 

complexas ciências), que propõe respostas 

aceitas pela comunidade científica e não 

necessariamente se baseiam ou justificam 

com experimentos. 

A5: Acredito que não, visto que como forma 

de representação a ciência independe de 

experimentos, podendo ser explicada 

mediante ideias mais subjetivas, não 

diretamente a testes experimentais. Muitas 

explicações, principalmente da Química, 

surgem como explicações apenas teóricas, 

enquanto que o lado empírico não influencia 

diretamente. Se analisarmos cálculos 

Quânticos, as explicações são muitas vezes 

oriundas de generalização e imaginação de 

um grupo, mas que de certa forma consegue 

explicar. 

A6: Imagino que sim. Uma vez que a Química 

se ocupa do entendimento do universo a nível 

microscópico, torna-se necessário encontrar 

meios que nos auxiliem a entender seu 

funcionamento. Além disso, é preciso 

“visualizar” esse universo imperceptível ao 

olho humano. Uma forma de cumprir esses 

requisitos é por meio, justamente, de 

experimentos. Um exemplo da importância 

dos experimentos no desenvolvimento 

científico pode ser apresentado pensando no 

surgimento da Química Orgânica. 

Primordialmente, havia uma divisão das áreas 

orgânica e inorgânica, sendo a orgânica 

voltada ao entendimento dos compostos 

encontrados na natureza, como a ureia. 

Quando a ureia foi sintetizada em laboratório, 

adquiriram-se a noção de que compostos 

orgânicos também poderiam ser obtidos 

através de reações químicas e, a partir desse 

fato ocorreu todo o progresso da área, sendo a 

síntese orgânica uma área em constante 

desenvolvimento e progresso.  

A6: Sim. Posteriormente à formulação de 

hipóteses, é necessário analisar sua 

veracidade e, para isso, utilizaram-se os 

experimentos. Por exemplo, ao propor um 

mecanismo de reação, torna-se necessário 

verificar se o produto é formado de acordo 

e, para isso, existem diversos recursos, como 

os métodos espectroscópicos. 

A7: Para desenvolver o conhecimento 

científico é importante que se tenha a 

experimentação em conjunto, pois a partir dos 

resultados obtidos o pesquisador/cientista 

consegue ter uma perspectiva de onde pode 

estar acontecendo erros ou ainda informações 

que comprovem e expliquem certas teorias.  

A7: não respondeu 

A8: Costumamos dizer que a química é uma 

ciência experimental, contudo acredito que 

vai muito além. Teorias podem ser pensadas 

sem se experimentar algo. Mas tudo o que 

A8: Nem sempre. Pode ser que haja uma 

hipótese que pode ser comprovada com base 

em outras teorias, ou por meio de cálculos. 

Mas na maioria das vezes o experimento é 
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penso neste momento para explicar envolve 

observações de fenômenos. 

fundamental, pois é uma forma prática de 

desenvolvimento. 

A9: Nem A nem B, depende da necessidade. 

Penso que um experimento é uma forma de 

auxiliar o aprendizado, de elucidar um 

fenômeno, porém não devemos ter em mente 

a ideia de experimento, como algo que seja 

intrínseco ao laboratório. O ato de se acender 

ou apagar uma luz pode servir como um 

experimento para explicar corrente elétrica, 

por exemplo. 

A9: não respondeu 

 

Questão 4) Qual o grau de certeza que os cientistas têm acerca da estrutura do átomo? Que 

evidência específica, ou tipos de evidência, você pensa que os cientistas utilizaram para 

determinar com que um átomo se parece? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: Baixo. Os testes realizados são feitos de 

forma indireta, e as conclusões desses 

experimentos, levam a crer que o átomo 

possui essa estrutura. Mas devido ao 

tamanho ínfimo, e as limitações da técnica de 

observação, dos dias atuais, não se pode 

afirmar com 100% de certeza, visto que as 

coisas que ocorrem no nível atômico, não 

ocorrem de forma que seja fácil a 

compreensão.  

A2: Um grau de certeza grande. Pois se 

realizou inúmeros experimentos que deram 

indícios de sua estrutura e grande parte do que 

se sabe são suposições teóricas sobre a 

estrutura atômica. 

A3: Atualmente essa teoria é a mais aceita 

acerca da representação de um átomo, logo o 

grau de certeza sobre isso é elevado, pois não 

houve “ainda” oura teoria que deixasse 

dúvida sobre esta. Acredito que os cientistas 

chegaram a essa representação através dos 

experimentos e cálculos. 

A3: Esta teoria sobre o átomo surgiu após 

muitos estudos e experimentos, antes disso 

outras teorias eram aceitas, mas observações 

e experimentos levaram a esta representação 

do átomo. Na ciência não existe uma 

verdade absoluta, portanto acredito que os 

cientistas não tenham certeza sobre a 

estrutura do átomo, pois a qualquer 

momento podem surgir evidências que 

comprovem algo diferente.  

A4: A certeza dos cientistas baseia-se em 

suas investigações e métodos. Para afirmar a 

veracidade deste método, os cientistas devem 

estar pautados em plenas convicções de que 

seus estudos são certos. Para determinar algo 

que não se encontra no mundo real, é 

necessário criar-se modelos, partindo do que 

A4: Os cientistas apresentam um grau de 

certeza elevado naquele momento da 

descoberta acerca da estrutura, pois foi 

necessário conflitar as teorias anteriores e 

apresentarem argumentos que sustente sua 

teoria. Porém, aquela teoria pensada naquele 

momento, é capaz de sanar as dúvidas 
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se tem como real. Como o pensamento 

filosófico nos diz que “nada se cria, tudo se 

copia”, os modelos atômicos partem de algo 

já existente. A partir de concepções e 

investigações, aquela teoria já desenvolvida 

é aperfeiçoada. 

daquele contexto histórico, podendo ser 

então, a qualquer momento refutada. As 

evidências para suas descobertas são 

determinadas através das propriedades 

atômicas como massa, tamanho, 

posicionamento espacial, densidade, 

capacidade eletrônica, etc... As quais serão 

possíveis de serem investigadas a partir de 

experimentação. 

A5: Da estrutura atômica, referente ao grau 

de certeza, acredito que seja impossível 

mensurar, visto que o objeto de estudo 

(átomo) é constituinte do analisador. Apesar 

de tudo isso, os cientistas propõem situações 

ou simulações experimentais ou não e 

realizam interpretações sobre estas. 

A5: No caso dos modelos atômicos, os 

cientistas analisaram experimentos que 

geraram as evidências experimentais, e 

consequentemente propuseram um modelo de 

explicação para os fatos observados. 

Contudo, são apenas representações que não 

necessariamente remetem a algo verdadeiro, 

é uma aproximação não tendo nenhum grau 

de certeza sobre a estrutura real. Em relação 

às partículas subatômicas em questão, as 

evidências observadas foram os desvios 

sofridos por uma partícula alfa, desvio de um 

feixe e com isso pode-se imaginar tais 

estruturas para propor uma explicação. 

A6:Tudo o que temos e sabemos do átomo 

são modelos. Esses modelos não são o 

átomo, propriamente dito, mas 

representações do que essa porção da matéria 

pode ser. No decorrer da história, o átomo 

trouxe inquietações a muitos cientistas, que 

usaram experimentais na tentativa de 

elucidar sua estrutura. O primeiro registro 

acerca de sua estrutura foi escrito por 

Thomson a partir de seus experimentos com 

o tubo de raios catódicos. Quando o cientista 

visualizou uma mudança na trajetória do gás, 

concluiu que deveria haver alguma partícula 

responsável pela repulsão: o elétron. Com o 

experimento de bombardeamento de uma 

folha de ouro, com polônio, a partir da 

visualização também de mudança de 

trajetória, Rutherford reafirmou a existência 

dos elétrons e ainda anunciou a existência 

dos prótons. 

A6: A ciência não deve ser vista como algo 

imutável, uma vez que está sujeita à ajustes e 

mudanças. Dessa forma, os cientistas não têm 

absoluta certeza acerca da estrutura atômica e 

sim, um modelo que por ora, funciona muito 

bem. Diversas evidências utilizadas para 

determinar como um átomo se parece são 

provenientes da Física Quântica e tiveram 

origem com base em diversos cálculos que, 

até então, conseguem descrever um átomo de 

hidrogênio. 

A7: Na verdade não se tem certeza sobre a 

forma do átomo, o que se tem são modelos 

explicativos, que atualmente, atendem as 

necessidades da sociedade científica, porém 

quando este modelo não for mais suficiente é 

A7: não respondeu 
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possível que novos cientistas proponham 

algum outro modelo que seja capaz de suprir 

essa necessidade, assim como ocorreu com 

os modelos atômicos. 

A8: Existem equações matemáticas que 

descrevem esse comportamento do átomo. 

Os cientistas se pautaram em experimentos 

que, possibilitaram observar o 

comportamento das partículas presentes no 

átomo e a partir disso propuseram modelos 

para explicar o átomo. 

A8: Não se tem certeza. Por meio dos 

experimentos foi possível identificar o 

comportamento das partículas e supoz-se essa 

estrutura. Além dos experimentos, cálculos 

da mecânica quântica, confirmam este 

comportamento, principalmente, a respeito da 

probabilidade do elétron estar ao redor do 

núcleo. 

A9: O grau de certeza é bastante grande, 

porém não tão claro. Pois através de testes de 

difração de raio-X é possível conhecer a 

estrutura do núcleo (talvez tenha citado a 

técnica errada, lembro da técnica com folha 

de ouro que espalhava as partículas). Com o 

acelerador de partículas, M.E.V e dentre 

outras técnicas é possível eu ter uma certeza 

do que o átomo é constituído, porém como 

ele é realmente é mais complicado (pelo 

menos no meu conhecimento). 

A9: não respondeu 

 

Questão 5) Você acha que há diferença entre uma teoria científica e uma lei científica? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: Sim, há diferença. Uma lei científica é 

um enunciado que afirma que um fenômeno 

ocorrerá. Como por exemplo, a lei da 

conservação das massas a qual afirma que 

matéria não pode se gerar do nada ou 

desaparecer. Ou os princípios da 

termodinâmica. São situação que, dentro das 

nossas condições sempre ocorrerão. Já uma 

teoria, é uma tentativa de explicação de um 

fenômeno, e, quando essa teoria apresenta 

falhas, surgem as exceções. Até que surja 

uma teoria mais abrangente e que possui 

uma quantidade menor de falhas (regra do 

octeto).  

A2: Uma lei científica é algo que não pode ser 

refutado e dado as condições as quais foi 

submetida apresentará um comportamento 

característico. Já uma teoria é uma suposição 

mais elaborada sobre o fenômeno. Então, sim, 

há diferença. 

A3: Não sei exatamente se há uma diferença 

entre ambas, mas acredito que a diferença 

entre elas é que sempre que se refere a uma 

lei científica existe uma equação que nos 

A3: Não sei. Já respondi esta questão antes e 

depois pesquisei a diferença, mas confesso 

que não compreendi muito bem. Apenas acho 

que sejam diferentes, porém não sei explicar. 
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permite encontrar algum dado a partir de 

outros já existentes. Já a teoria está apenas 

relacionada à conceitos. 

A4: A teoria científica é possível questioná-

la, modifica-la ou até mesmo apontar falhas 

em sua construção, como é o caso das 

teorias de modelos atômicos. Já as leis 

científicas são ditas como verdades 

absolutas as quais podem-se tecer críticas, 

porém sua veracidade não permite refutá-la, 

como é o caso das leis da termodinâmica. 

A4: Uma teoria é possível de refutação. Ex: 

Teoria atômica. Uma lei não é possível de 

refutação. Ex: Lei da gravidade. 

A5: Acredito que sim, embora as duas 

possam ser oriundas dos mesmos métodos, 

acredito que Lei seja algo mais geral, 

enquanto que uma teoria é algo mais 

específico. 

A5: Sim. Acredito que Leis são mais gerais, 

enquanto que uma teoria é mais específica. A 

exemplo tem-se a Lei da Conservação de 

massas que possui uma verificação sempre 

positiva. 

A6: Sim. Uma teoria está sujeita à lacunas e 

exceções à regra enquanto o mesmo não 

ocorre com uma lei. Um exemplo está na Lei 

da Conservação das Massas de Dalton, 

verificada sem exceções; já no que se refere 

as teorias, pode-se citar a teoria do octeto, 

que deve ser representada toda a vez que 

analisarmos elementos encontrados a partir 

do segundo período da Tabela Periódica. 

A6: Sim. Uma lei científica trata-se de uma 

teoria já aceita pela comunidade científica, 

resistente às mudanças, enquanto uma teoria 

científica ainda está sujeita às falseabilidades. 

Como exemplo, é válido mencionar a Lei da 

Conservação das Massas. 

A7: Não sei o que significa uma lei 

científica, mas pode ser que tenha diferença, 

se pensarmos na sociedade em que vivemos, 

onde uma teoria é algo que está em processo 

de construção, que ainda não foi validado e 

uma lei é algo que está em vigência e deve 

ser seguido. 

A7: não respondeu 

A8: Sim, uma teoria é uma proposta, um 

modelo, acredita-se que algo acontece de 

um jeito e propõe-se um modelo para 

explica-lo. Uma lei é algo que foi 

comprovado, que sempre acontecerá 

daquela forma. 

A8: Sim, a teoria é uma hipótese, uma 

suposição de que um fenômeno ocorra de 

determinada forma. Enquanto uma lei dá 

certeza de como esse fenômeno ocorre. Por 

exemplo, a teoria atômica, não se pode 

confirmar como o átomo é, ou se ele existe. Já 

as leis de Newton, por exemplo, na qual dois 

corpos não podem ocupar o mesmo lugar pode 

ser comprovada e demonstrada 

experimentalmente. 

A9: Posso estar equivocado, quanto aos 

significados das palavras teoria e lei. Mas 

uma teoria se baseia em suposições 

conceituais sem uma comprovação, já uma 

A9: não respondeu 
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lei é uma teoria porém com comprovação 

experimental.  

 

Questão 6) Após os cientistas terem desenvolvido uma teoria científica, a teoria pode 

transformar-se? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: As teorias não se transformam. Quando 

surge um novo paradigma, há um 

rompimento com o paradigma anterior, e, 

esse novo paradigma passa a ser vigente após 

aceito pela comunidade científica. Por isso se 

utiliza o termo revolução atômica, e não 

evolução atômica, por exemplo, quando se 

fala de modelos atômicos. 

II: Porque a teoria vigente é a que melhor 

explica o fenômeno no momento. E, quanto 

mais pessoas conhecem a teoria, maior será a 

probabilidade de haver pessoas que buscarão 

desenvolver novas teorias que melhor 

explicarão certo fenômeno. E, enquanto ela 

funciona para os nossos fins, não há 

problema em utilizá-la. 

A2: Assim que indícios mais verdadeiros 

aparecem uma teoria pode-se modificar. Pode 

ocorrer uma revolução. As teorias mudam 

para que se possa explicar o que está sendo 

observado. Porque elas são as melhores 

explicações até o momento de um fenômeno 

qualquer. 

A3: As teorias podem transformar-se de duas 

maneiras: - uma teoria pode evoluir quando 

algo é “acrescentado” a ela; - uma teoria pode 

mudar quando se acredita que algo descrito 

nela já não é mais verdade. Nós nos 

preocupamos em aprender teorias para tentar 

compreender melhor o mundo em que 

vivemos, como por exemplo, a teoria da 

evolução de Darwin. 

A3: Não, eu não acredito que as teorias 

científicas mudem, eu acredito que surjam 

novas teorias, por exemplo a teoria atômica, 

existem diversas teorias sobre o átomo, mas 

nenhuma mudou (deixou de ser uma coisa e 

se tornou outra), apenas surgiram novas. 

A4: As teorias podem se transformar pelo 

simples fato de existirem visões divergentes 

sobre determinado assunto, como o caso das 

teorias atômicas. 

A4: b) As teorias são construídas para 

explicar determinado fenômeno presente em 

um contexto social. Por isso, a partir das 

modificações sociais, determinada teoria é 

incapaz de explicar tal fenômeno presente no 

novo contexto histórico e com isso se torna 

necessário sua modificação. Se torna 

necessário o estudo de teorias antigas pois é 

necessário entender como o raciocínio foi 

construído para gerar a teoria vigente no 

momento. A teoria atômica vigente 
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atualmente partiu de alguma ideia e foi 

modificada em diferentes contextos sociais. 

A5: Acredito que as teorias científicas 

mudam e é extremamente normal e suscetível 

essa ação, em decorrência da Ciência ser 

fruto de uma verossimilhança e não uma 

verdade absoluta e intocável. Se em 

determinado período histórico a teoria não 

consegue responder as novas indagações, é 

papel do “homem científico” buscar novas 

respostas, o que pode gerar uma resposta 

similar ou completamente diferente a que a 

antiga teoria propunha. 

II) Nos preocupamos em compreender as 

teorias científicas, por que a Ciência é algo 

histórico, e independente de uma mudança 

(ou não) é o que é aceito hoje pela 

comunidade científica, e acaba gerando 

explicações para indagações atuais. 

A5: Acredito que uma teoria pode mudar, 

porque então são criadas por homens, que 

muitas vezes propõem algo oriundo de ideias 

imaginárias, e que a partir de um período o 

poder de explicação desta pode ser alterado e 

consequentemente a teoria não será mais 

aceita ou capaz de explicar de maneira 

significativa. Embora saibamos que uma 

teoria pode não ser mais suficiente para 

explicar um fenômeno num período é 

importante conhecermos o “poder” de 

explicação que ela possui, porque elas até o 

momento satisfazem nossas perguntas. 

A6: As teorias não podem se transformar. 

Caso haja uma crise em um paradigma, 

conforme a epistemologia de Kuhn, surge um 

novo paradigma, seguido de uma revolução 

científica. Quando uma teoria não funciona, 

esta é, de certo modo, descartada e 

substituída por outra, agora coerente. Um 

exemplo é a Teoria do Flogístico. 

A6: As investigações e os estudos nunca 

chegarão ao fim. Consequentemente, o 

conhecimento tende a evoluir e as teorias 

previamente aceitas estarão suscetíveis a 

serem derrubadas ou reformuladas, no 

momento em que aparecem outras mais 

coerentes com o fenômeno estudado. Nosso 

conhecimento deve evoluir ao mesmo passo 

que as teorias e um exemplo é a história dos 

modelos atômicos, que foram substituídos 

um a um até o modelo quântico. Apesar de 

haver a ruptura de ideias entre os modelos, 

todos contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento científico. 

A7: Ao meu ver, a ciência não é uma verdade 

absoluta, imutável, por isso está em constante 

evolução e reformulação, para que seja 

possível atender as necessidades sociais. É 

importante conhecer como foi o processo 

dessas descobertas para sabermos de onde 

vem, como foi feito, quais as limitações e as 

necessidades da época para então entender 

porque foi necessário se propor novas teorias 

que explicasse tal fenômeno. 

A7: não respondeu 

A8: Sim, uma determinada teoria pode não 

mais explicar um fenômeno, 

consequentemente, uma modificação de uma 

nova teoria. Precisamos aprendê-las, pois em 

A8: Sim, podem mudar pois, a partir de 

determinado momento podem não mais 

explicar certos fenômenos, como foi com a 

teoria atômica, onde os fatos observados na 
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determinado período elas explicaram este 

fenômeno, e ainda “servem” para explicar 

alguns aspectos relacionados a ele, talvez não 

em sua totalidade, tornando-se inúteis ou 

descartáveis.  

prática não condiziam com o que dizia a 

teoria. Se em algum momento, o modelo da 

mecânica quântica não explicar determinado 

fenômeno, novos estudos terão de ser feitos 

para explica-los. Contudo, esta teoria não 

será descartada, pois serve para outros fatos. 

Por isso é importante estuda-las. A teoria do 

modelo atômico de Dalton serve até hoje para 

explicar a conservação de massa. 

A9: Acredito que as teorias possam sofrer 

alguns ajustes, mas elas não mudam. Surgem 

novas teorias que explicam melhor o assunto 

de interesse. Muitas vezes as teorias são 

utilizadas após o autor dela ter morrido, isso 

impede de se mudar a teoria de “fulano”. 

Após passar o tempo o “Zézinho” comprova 

que a teoria de fulano é falha para alguns 

aspectos e a teoria do “Zézinho” é mais 

completa. O fator principal para novas ou 

alteradas teorias surgirem é o tempo, com o 

tempo são descobertas novas tecnologias e 

isso acarreta em novos métodos de análise, 

capaz de “verificar” novos aspectos não 

estudados anteriormente. A ciência está em 

constante evolução.  

A9: não respondeu 

 

Questão 7) Qual o grau de certeza que os cientistas têm acerca de sua caracterização do que é 

uma espécie? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: Quase 100%, pois tal conceito é “mais 

fácil” de ser trabalhado devido ao seu 

tamanho e a quantidade de objetos de 

estudo disponíveis. O mapeamento 

genético que é realizado é uma 

comprovação das diferentes 

características físicas, biológicas que cada 

espécie possui. 

A2: Pela análise genética do indivíduo. Existem 

ferramentas que permitem tal determinação. 

Indivíduos de mesma espécie compartilham o 

mesmo material genético. 

A3: Por ser a teoria mais aceita, acredito 

que o grau de certeza é elevado. Os 

cientistas, possivelmente, chegaram a esta 

conclusão a partir de experimentos com os 

DNA’s de diferentes espécies e até mesmo 

com animais de laboratório. 

A3: Acredito que a evidência utilizada foi a 

experimentação. Os cientistas fizeram 

experimentos de cruzamento com diversas 

espécies e analisaram os filhos que eram 

nascidos desses cruzamentos, se eram férteis ou 

não. Posteriormente pode ter surgido estudos 



 

272 

 

diferentes, mas acredito que inicialmente foi 

assim. 

A4: O grau de certeza dos cientistas é alto 

em afirmar este pensamento sobre 

espécies, pois é um fato decorrente em 

nossa sociedade, como altas taxas de 

natalidade. 

A4: Apresentam um elevado grau de certeza 

pois os organismos são classificados de acordo 

com suas características em comum como cor, 

anatomia, consciência, tamanho, etc... Essas 

características não podem ser refutadas.  

A5: É impossível mensurar o grau de 

certeza dos cientistas em relação a uma 

espécie, no entanto, em decorrência de 

observações e comparações a respeito das 

características que cada ser possui, em 

relação ao que já está estabelecido como 

“espécie x”, é que os cientistas conseguem 

realizar uma classificação e dizer se 

realmente pertence, ou não a determinado 

grupo. 

A5: Talvez não tenha um grau de certeza 

determinado, visto que a denominação espécie 

foi oriunda de uma observação sobre o 

comportamento e características de um 

indivíduo, gerando padrões por consequência. E 

a classificação é mediante comparações com 

estes. Não consigo pensar quais foram as 

evidências, além das características e 

comportamentos morfológicos.  

A6: O universo funciona independente de 

nossas teorias, logo, dificilmente é 

possível fazer afirmações com certeza 

absoluta em áreas que não dispõem de 

experimentos como ferramentas de 

estudo. Imagino que a evidência para 

caracterizar uma espécie se dá por meio de 

análises de DNA. 

A6: Imagino que diante de observações 

similares, os cientistas formularam a definição 

de espécie. Essas observações foram de que um 

grupo de organismos com características 

similares e capacidade de reprodução 

configuram uma espécie. 

A7: Partindo do pressuposto que o ser 

humano tem características semelhantes, 

quando comparado com uma outra espécie 

como um cachorro por exemplo, e assim 

tem a capacidade de cruzar com outros 

produzindo filhos férteis, acredito que os 

cientistas tenham pensado nestes aspectos 

para poderem formular essa classificação.  

A7: não respondeu 

A8: Acredito que eles analisaram 

determinados grupos de organismos e 

observaram comportamentos semelhantes 

destes grupos. E a partir disso propuseram 

essa definição. 

A8: Tem-se certeza, pois definiu-se a partir da 

observação/experimentação característica em 

comum, então sempre que surgir um novo ser, 

será observado suas características para ver qual 

a espécie podem pertencer ou será criada uma 

nova espécie, caso não haja características em 

comum. 

A9: A evidência nesse caso é o filhote, que 

deve ser fértil. Através dele é possível se 

determinar o que é uma espécie.  

A9: não respondeu 
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Questão 8) Como conclusões diferentes são possíveis se os cientistas de ambos os grupos 

tiveram acesso e utilizaram o mesmo conjunto de dados para obter suas conclusões? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: Analisando os fósseis, pode haver 

indícios da forma que certo ser faleceu. A 

primeira hipótese tem um indício de 

confirmação pela cratera, localizada no 

México, onde os cientistas acreditam que o 

meteoro atingiu, de forma devastadora, a 

terra. Ao meu ver, as teorias podem ser 

complementares. O impacto do meteoro pode 

ter sido tão grande que pode ter afetado o 

movimento das placas tectônicas causando 

enormes erupções, além das consequências 

simulados pelo impacto do meteoro.  

A2: Pois há indícios que ambos podem ter 

ocorrido. O olhar do pesquisador influencia 

no banco de dados que ele possui, assim as 

previsões de como ocorreram tais fatos 

podem variar.  

A3: Acredito que as duas teorias tragam 

fundamentos semelhantes, pois em ambas 

observa-se a extinção por elevadas 

temperaturas. A comunidade científica 

acredita naquela que, possivelmente, 

apresenta dados mais concretos sob seu ponto 

de vista. 

A3: Pontos de vista diferentes. Mesmo tendo 

acesso e utilizando o mesmo conjunto de 

dados os cientistas podem chegar a 

conclusões diferentes, pois nem todos 

pensam da mesma maneira e o uma pessoa 

observa analisando algo, pode não ser o 

mesmo que outra pessoa observa. 

A4: As opiniões sobre se divergem a partir de 

observações e investigações diferentes. Os 

cientistas compartilharam do mesmo 

objetivo, porém a metodologia e com isso os 

resultados, se divergem. Os materiais 

utilizados decorrente um avanço tecnológico 

também podem contribuir para a diferença de 

ideias. 

A4: A interpretação dos dados de cada 

cientista é influenciada por suas concepções 

sobre o assunto, refletidas de seu contexto 

social. 

A5: Em decorrência da visão de “Ciências” 

ser fruto de uma concepção de cada 

indivíduo, ou seja, os resultados se divergem 

em decorrência dos sujeitos analisarem e 

formularem hipóteses diferentes, como 

consequência de diálogos e visões científicas 

distintas.  

A5: Por que a Ciência é feita por homens, e 

as conclusões de um dado evento podem ser 

diferentes. A teoria que fundamenta um 

grupo, pode não fundamentar o outro. Isso é 

normal na ciência em construção.  

A6: Um fator muito importante para a 

consolidação de conclusões de cunho 

científico reside na epistemologia. Com base 

no pensamento e vertente filosófica dos 

cientistas, são estudadas as hipóteses. 

A6: Diferentes conclusões surgem da análise 

de um mesmo material em virtude de a 

ciência ser uma construção humana e, por 

esse motivo, estar impregnada de crenças, 

valores e influências culturais. 

A7: É possível que se tenham interpretações 

diferentes do mesmo fenômeno pois cada 

A7: não respondeu 
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pessoa possui diferentes pontos de vista, 

além de que cada pessoa tem uma vivência e 

experiência diferente das demais, por isso é 

possível observar as diferentes 

interpretações. Além disso, os dados 

utilizados ou experimentos realizados podem 

ter tido uma diferença e por isso também 

pode ter dado essa ambiguidade nos 

resultados. 

A8: As pessoas são carregadas de 

pensamentos e crenças que as fazem ter 

diferentes pontos de vista e, interpretam os 

fenômenos que as cercam de maneiras 

diferentes. 

A8: O desenvolvimento da ciência não é 

neutro. Por mais que os dados foram os 

mesmos, a interpretação destes é individual 

de cada ser humano, nela são levadas em 

consideração, cultura e crenças, por exemplo. 

A9: São suposições apontadas, sem que 

alguma delas se comprove por completo. 

Dessa forma não é possível afirmar que uma 

ou outra está certa ou errada. 

A9: não respondeu 

 

Questão 9) Os cientistas usam sua criatividade durante as investigações? 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: Primeiro, partiu-se de uma situação 

problema. Os cientistas, utilizam sua 

imaginação para criar suas hipóteses e 

criatividade durante o processo de obtenção 

de dados, pensando em diferentes formas, 

técnicas, com o intuito de solucionar seu 

problema inicial (inicial, pois, durante a 

pesquisa, podem surgir novas situações-

problema). 

A2: Sim, eles usam sua criatividade a todo 

desenvolvimento da pesquisa pois a cada 

nova evidencia coletada, necessita-se uma 

suposição para explicar o motivo pelo qual 

aquilo ocorreu. Durante o projeto e 

planejamento, os cientistas precisam da 

criatividade para pensar em como fará para 

obter os dados que ele necessita para 

responder à pergunta, ele deve se perguntar 

o motivo pelo qual não foi possível 

responder. 

A3: Acredito que o primeiro passo seja 

extremamente a criatividade e imaginação de 

algo novo e diferente que, posteriormente, os 

levam a investigar e realizar experimentos na 

tentativa de fundamentar suas ideias. 

A3: Sim, acredito que eles usem a 

criatividade e imaginação, pois aquilo que os 

nossos olhos podem observar muitas vezes é 

algo limitado, então se faz necessário 

extrapolar o que é visível e utilizar a 

imaginação para fazer ciência. Se fossemos 

acreditar apenas no que os nossos olhos 

podem ver acreditaríamos, por exemplo, que 

a terra é plana. A sua grandeza nos faz achar 

que ela é plana, pois não conseguimos ver a 

sua curvatura. 
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A4: Para criar as teorias os cientistas devem 

se basear em sua criatividade e imaginação, as 

quais são geradas a partir de sua vivência 

social e que causa uma empatia com o fato 

investigado. Ao projetar, planejar, tendem a 

basear-se em suas vivências culturais. 

A4: Sim, utilizam sua imaginação e 

criatividade na elaboração do projeto e 

organização do planejamento, como será o 

método para realizarem a coleta de dados e 

após a coleta, utilizam para interpretar esses 

dados de acordo com seus conhecimentos. 

A5: Sim. Após a coleta de dados, acredito, 

pois é na análise dos resultados que pode 

ocorrer que um fenômeno se distancia do 

esperado, ou seja, do que é cientificamente 

aceito pela comunidade, e para explicar essa 

“discordância”, o analisador propõe hipóteses 

e usam sua criatividade para determinar uma 

possível explicação. 

A5: Acredito que os cientistas empregam sua 

imaginação para explicar eventos, porque 

muitas vezes não é possível ver a estrutura 

mínima, então é necessário a imaginação. A 

exemplo tem-se os modelos atômicos que 

são representações de algo não palpável, 

onde os cientistas empregam a sua 

imaginação para propor uma estrutura, 

apenas com evidências macroscópicas 

emitidas de respostas experimentais. Os 

cientistas podem usar a criatividade e 

imaginação em qualquer etapa da pesquisa, 

no entanto, acredito que é na coleta de dados 

e na análise dos dados que isso tenha mais 

evidência. 

A6: Certamente. Os cientistas devem usar a 

imaginação e criatividade na etapa de projeto 

e planejamento. A própria forma do benzeno 

apareceu em um sonho. É necessário imaginar 

esse universo microscópico. 

A6: Em laboratórios de pesquisa, em certas 

ocasiões, é imprescindível o uso da 

criatividade e imaginação, em especial na 

coleta de dados, em situações de falta de 

recursos, ou no projeto e planejamento 

quando se deseja estudar algo novo. Após a 

coleta de dados, quando o pesquisador se 

depara com algo inesperado, é necessário 

imaginar o que pode ter acontecido e 

prosseguir as investigações. 

A7: Acredito que os cientistas realizam suas 

investigações pautadas em alguma hipótese, 

alguns ainda tentam algum resultado por 

tentativa e erro, é possível que façam uso da 

imaginação e da criatividade pois a química é 

uma ciência muito abstrata, mas penso que 

não seja somente esses aspectos. 

Provavelmente a parte da criatividade e 

imaginação depende do que se parte na 

pesquisa, pois se o cientista investiga por 

tentativa e erro provavelmente esteja 

relacionado ao projeto e seu planejamento. 

A7: não respondeu 

A8: Acredito que sim, pois para propor algo é 

preciso pensar sobre ele, o que em minha 

opinião, está relacionado com imaginar e 

criar. Creio que seja em um estágio inicial, de 

projeto e planejamento, pois a imaginação 

A8: Sim. O correto é que a imaginação e 

criatividade sejam usadas na etapa de projeto 

e planejamento, pois após isso é possível que 
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não poderia interferir nos resultados dessa 

proposta, mesmo se eles contradisserem o que 

se pensou/imaginou no início. 

os resultados se distanciem muito do que 

podem ser, na realidade. 

A9: O cientista pode ou não utilizar a 

criatividade. Isso não vai atrapalhá-lo no 

desenvolvimento de seu experimento, a não 

ser que seja necessário o “desenvolvimento” 

de uma nova técnica, neste caso será 

necessário utilizar da criatividade para que se 

proponha o novo método. Nada é imutável. 

No cenário mundial atual, surgem 

constantemente, novas tecnologias, esse 

constante desenvolvimento é ocorrido graças 

a imaginação e criatividade. 

A9: não respondeu 

 

Questão 10) A ciência reflete valores sociais e culturais ou A ciência é universal. 

Resposta inicial Resposta final 

A1: não respondeu A1: não respondeu 

A2: A ciência é universal, contudo ela pode 

ser afetada pelos valores sociais, culturais 

aos quais o ser humano que desenvolve está 

inserido. Ao meu ver, o fim pelo qual o 

conhecimento científico é utilizado é fator 

principal a ser afetado pelos valores sociais e 

culturais. Mas a geração, suas contribuições, 

se compartilhadas, podem ser consideradas 

universais, pois com exceção às ciências 

humanas, repetindo as mesmas condições, os 

resultados obtidos serão muito próximos, se 

realizado em qualquer lugar do mundo. 

A2: A ciência é afetada pelos valores sociais 

e culturais. Como o cientista é um ser humano 

seus valores e crenças são levados em conta 

no desenvolvimento da ciência. Em países 

onde se segue uma religião muito rígida 

cientistas têm problemas para propor 

explicações sobre a origem da vida, por 

exemplo, pois a versão religiosa é muito forte. 

A3: Acredito que os valores sociais e 

culturais influenciam sim a ciência. A 

ciência corriqueiramente estuda e investiga 

formas de criar e solucionar fenômenos que 

afetam a sociedade. 

A3: Sim, acredito que a ciência pode ser 

resultado de aspectos sociais, culturais e 

políticos. As necessidades da sociedade 

podem contribuir significativamente para o 

avanço da ciência e tecnologia, como por 

exemplo a descoberta de novos 

medicamentos. 

A4: A ciência reflete em valores sociais e 

culturais por ser uma formadora de opinião. 

Muitas vezes, as pessoas acreditam que a 

ciência é uma verdade absoluta e isso reflete 

em suas vivências individuais. 

A4: a) Acredito que a ciência é baseada nos 

valores sociais e culturais por ser fruto de 

observações e interpretações. O sujeito que 

exerce essas ações, é embasado por fatores 

socialmente construídos. Um exemplo disso 

são as discussões sobre o aborto, em que 

temos uma pessoa que é a favor e não tem 
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nenhuma religião e a outra que é contra 

influenciada por valores cristãos.  

A5: Acredito que a ciência reflete valores 

sociais, culturais, pois é fruto da observação 

do homem em relação a sua volta. A exemplo 

disso tem-se as pesquisas voltadas para o 

ensino que propõem respostas às perguntas 

sociais e muitas vezes regionais. 

A5: Acredito que a ciência deve refletir os 

valores sociais e culturais. A essência da 

Ciência deve ser de caráter social. Por que as 

respostas que ela procura, são decorrentes do 

ambiente que esta inserido. Não muito 

distante, podemos ver aqui no Brasil os 

estudos sobre a Zica Vírus. As perguntas 

surgiram de problemas enfrentados por uma 

sociedade, e a ciência procurou respostas e 

explicações para essa problemática. O 

Impacto foi de caráter social. Acredito que 

esse exemplo atual justifica a ligação entre 

ciência e sociedade. 

A6: A ciência, de fato, reflete valores sociais 

e culturais e influencia o desenvolvimento da 

mesma. Um exemplo, a Inquisição criada 

pela Igreja Católica, que por um tempo foi 

capaz de atrasar muitos cientistas. 

A6: Penso que a ciência deveria ser universal 

entretanto, como criação humana, contém a 

influência do meio social na qual o indivíduo 

está inserido e é controlada pelo sistema 

econômico (e político) do país. Contém a 

influência do meio social e os valores dos 

pesquisadores quando alguns utilizam 

animais como cobaias e outros se recusam a 

fazê-lo. É controlado pelo sistema econômico 

no que se refere aos recursos financeiros 

disponibilizados à pesquisa; ou quando uma 

fármaco é capaz de curar o câncer, por 

exemplo, e sua venda é proibida porque a 

indústria lucra mais comercializando longos 

tratamentos. 

A7: Acredito que sim, que a ciência seja de 

fato impregnada por valores sociais e 

culturais, como exemplo temos as guerras e 

revoluções onde foi necessário que a ciência 

desenvolvesse mecanismos de ataques para 

que pudesse proteger seu “exército”, isso 

ocorre hoje, pois com todo o avanço da 

tecnologia e da ciência é difícil acreditar que, 

mesmo com tantas pesquisas, ainda não foi 

descoberto a cura do câncer. Por isso acredito 

que sempre tem algum tipo de interesse por 

trás de cada descoberta e não-descoberta da 

ciência. 

A7: não respondeu 

A8: Acredito que sim, depende muito do 

lugar em que se vive, os valores culturais e 

sociais não são iguais no mundo todo, nem 

em pessoas que vivem em um mesmo lugar. 

Isso influencia como essa pessoa será e no 

A8: Sim. Diferentes cultura e questões 

sociais, políticas muitas vezes, interferem 

muito na pesquisa de um país, por exemplo, 

como vimos nas aulas, a ciência não avançou 
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que ela pensa, acarretando em seu modo de 

pensar e fazer ciência. 

muito na Idade Média, onde predominava o 

poder da igreja. 

A9: A ciência pura é universal, afinal todos 

utilizamos das mesmas teorias para aprender 

um determinado assunto. Já a ciência 

aplicada é reflexo de cada sociedade, se não 

for, algo não está sendo bem aproveitado. 

Pois é fundamental que se ensino ciência de 

modo aplicado e contextualizado, não 

impedindo que em determinada comunidade 

não possa ter acesso (ou curiosidade) sobre o 

desenvolvimento científico de outra. 

A9: não respondeu 
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Apêndice I:  Transcrição das respostas do Questionário VOSE 

 

Questão 1) Quando surgem duas teorias diferentes para explicar o mesmo fenômeno (por 

exemplo, fósseis de dinossauros), os cientistas aceitam as duas teorias ao mesmo tempo? 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Sim, porque os cientistas ainda 

não podem dizer objetivamente 

qual, é a melhor, por isso, eles 

aceitarão ambas as tentativas. 

Inicial 

 

1 4 0 0 1 2,33 

Final 1 3 0 2 0 2,50 

B: Sim, pois as duas teorias 

podem fornecer explicações a 

partir de diferentes perspectivas, 

não há certo e nem, errado. 

Inicial  

 

1 4 0 0 1 2,33 

Final 2 2 1 1 0 2,17 

C: Não, porque os cientistas 

tendem a aceitar a teoria com as 

quais eles estão mais 

familiarizados. 

Inicial 

 

0 1 1 3 1 3,67 

Final 0 0 2 4 0 3,67 

D: Não, porque os cientistas 

tendem a aceitar as teorias mais 

simples e evitar teorias mais 

complexas. 

Inicial 

 

3 3 0 0 0 1,50 

Final 2 4 0 0 0 1,67 

E: Não, o status acadêmico de 

cada teoria proposta irá 

influenciar a aceitação dos 

cientistas. 

Inicial 0 0 4 1 1 3,50 

Final 0 0 2 2 2 4,00 

F: Não, os cientistas tendem a 

aceitar as novas teorias que se 

desviam menos do núcleo 

contemporâneo da teoria 

científica. 

Inicial 

 

0 1 3 2 0 3,17 

Final 1 1 2 2 0 2,83 

G: Não, os cientistas usam a 

intuição para tomar decisões. 

Inicial 3 2 1 0 0 1,67 

Final 2 2 0 2 0 2,33 

H: Não, porque só existe uma 

verdade, os cientistas não vão 

aceitar qualquer teoria antes de 

distinguir qual é o melhor. 

Inicial 

 

3 1 0 1 1 2,33 

Final 1 4 0 1 0 2,17 

 

Questão 2) Investigações científicas são influenciadas por valores socioculturais (por 

exemplo, as tendências atuais, os valores). 
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QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Sim, os valores socioculturais 

influenciam a direção e os temas 

das investigações científicas. 

Inicial 0 0 0 5 1 4,17 

Final 0 0 0 3 3 4,50 

B: Sim, porque os cientistas que 

participam na investigação 

científica são influenciados por 

valores socioculturais. 

Inicial  

 

0 0 0 6 0 4,00 

Final 0 0 0 4 2 4,33 

C: Não, cientistas com um bom 

treinamento ficarão livres quando 

da realização da pesquisa. 

Inicial 4 2 0 0 0 1,33 

Final 1 5 0 0 0 1,83 

D: Não, porque a ciência exige 

objetividade, que é contrária à 

subjetividade dos valores 

socioculturais. 

Inicial 

 

1 3 2 0 0 2,17 

Final 2 4 0 0 0 1,67 

 

Questão 3) Quando os cientistas estão conduzindo a investigação científica, eles vão usar a 

imaginação? 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Sim, a imaginação é a 

principal fonte de inovação. 

Inicial 0 1 0 4 1 3,83 

Final 0 0 1 4 1 4,00 

B: Sim, os cientistas usam a sua 

imaginação mais ou menos na 

investigação científica. 

Inicial  

 

0 1 2 3 0 3,33 

Final 0 1 2 3 0 3,33 

C: Não, a imaginação não é 

coerente com os princípios 

lógicos da ciência. 

 

Inicial 

 

2 2 2 0 0 2,00 

Final 2 4 0 0 0 1,67 

D: Não, a imaginação pode se 

tornar um meio para um cientista 

provar seu ponto de vista a todo 

custo. 

Inicial 

 

1 3 2 0 0 2,17 

Final 2 3 1 0 0 1,83 

E: Não, a imaginação não tem 

confiabilidade. 

Inicial 1 2 2 1 0 2,50 

Final 2 4 0 0 0 1,67 
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Questão 4) Mesmo que as investigações científicas sejam realizadas corretamente, a teoria 

proposta ainda pode ser contestada no futuro. 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: A investigação científica terá 

que enfrentar uma mudança 

revolucionária, e a teoria antiga 

será substituída. 

Inicial 

 

0 3 0 3 0 3,00 

Final 0 3 1 2 0 2,83 

B: Os avanços científicos não 

podem ser feitos em um curto 

espaço de tempo. É através de um 

processo cumulativo; portanto, a 

velha teria é preservada. 

Inicial  

 

1 2 1 2 0 2,67 

Final 0 1 1 3 1 3,67 

C: Com o acumulo de dados de 

pesquisa e de informações, a 

teoria vai evoluir mais 

precisamente e completamente, 

não sendo descartada. 

Inicial 

 

0 2 0 3 1 3,50 

Final 0 1 2 3 0 3,33 

 

Questão 5) É a teoria científica (por exemplo, a seleção natural, teoria atômica) “descoberta” 

ou “inventada” por cientistas a partir do mundo natural? 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Descoberta, porque a ideia 

estava lá o tempo todo para ser 

descoberta. 

Inicial 0 2 2 1 1 3,17 

Final 1 1 1 3 0 3,00 

B: Descoberta, porque as leis 

científicas são baseadas em fatos 

experimentais. 

Inicial  

 

1 1 1 3 0 3,00 

Final 0 2 0 4 0 4,00 

C: Alguns cientistas descobrem 

acidentalmente uma teoria, mas 

outros cientistas podem inventar 

uma teoria de seus fatos 

conhecidos. 

Inicial 

 

0 2 2 2 0 3,00 

Final 0 0 2 4 0 3,67 

D: Inventada, porque uma teoria é 

uma interpretação de fatos 

experimentais, e fatos 

experimentais são descobertos 

pelos cientistas. 

Inicial 

 

0 3 1 2 0 2,83 

Final 0 3 0 3 0 3,00 



 

282 

 

E: Inventada, porque uma teoria é 

criada ou elaborada por cientistas. 

Inicial 0 3 0 3 0 3,00 

Final 0 3 1 1 1 3,00 

F: Inventada, pois uma teoria 

pode ser refutada. 

Inicial 0 1 0 5 0 3,67 

Final 1 0 3 1 1 3,16 

 

Questão 6) É a lei científica (por exemplo, a lei gravitacional) “descoberta” ou “inventada” 

por cientistas a partir do mundo natural? 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Descoberta, porque as leis 

científicas estão lá fora, na 

natureza, e os cientistas apenas 

têm que encontrá-las. 

Inicial 

 

0 3 2 1 0 2,67 

Final 1 3 0 2 0 2,50 

B: Descoberta, porque as leis 

cientificas são baseadas em fatos 

experimentais. 

Inicial  

 

0 2 0 4 0 3,33 

Final 0 1 2 3 0 3,33 

C: Alguns cientistas descobrem 

acidentalmente uma lei, mas 

outros cientistas podem inventar 

uma lei a partir de fatos 

conhecidos. 

Inicial 

 

0 1 1 4 0 3,50 

Final 1 2 0 3 0 2,83 

D: Inventada, porque os cientistas 

inventam leis científicas para 

interpretar fatos experimentais 

descobertos. 

Inicial 

 

0 3 2 1 0 2,67 

Final 0 0 1 3 2 4,17 

E: Inventadas, uma vez que não 

existem absolutos na natureza, 

portanto, a lei é inventada por 

cientistas. 

Inicial 

 

0 2 1 3 0 3,17 

Final 0 2 1 1 2 3,50 

 

Questão 7) Em comparação com as leis, as teorias têm menos evidência para apoiá-las. 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Sim, as teorias não são 

definidas como as leis. 

Inicial 0 0 3 2 1 3,67 

Final 0 0 1 5 0 3,83 

B: Sim, se a teoria mantem-se 

após muitas provas ela acabará 

Inicial  

 

0 3 3 0 0 2,50 
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por se tornar uma lei, portanto, 

uma lei tem mais evidências. 

Final 0 1 0 4 1 3,83 

C: Não é bem assim, algumas 

teorias têm mais evidências do 

que algumas leis. 

Inicial 

 

0 2 3 1 0 2,83 

Final 0 2 4 0 0 2,67 

D: Não, teorias e leis são 

diferentes tipos de ideias. Elas não 

podem ser comparadas. 

Inicial 0 2 0 4 0 3,33 

Final 1 3 2 0 0 2,17 

 

Questão 8) As observações dos cientistas são influenciadas por crenças pessoais (por 

exemplo, as experiências pessoais, as presunções); portanto, eles não podem fazer as mesmas 

observações para o mesmo experimento. 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Observações serão diferentes, 

porque diferentes crenças levam a 

diferentes expectativas 

influenciando a observação. 

Inicial 

 

1 2 1 2 0 2,67 

Final 0 1 0 5 0 3,67 

B: As observações serão as 

mesmas, porque os cientistas 

formados no mesmo campo têm 

ideias similares. 

Inicial  

 

2 4 0 0 0 1,67 

Final 3 2 1 0 0 1,67 

C: As observações serão as 

mesmas, porque através da 

formação científica os cientistas 

podem abandonar os valores 

pessoais para realizar observações 

objetivas. 

Inicial 

 

1 5 0 0 0 1,83 

Final 1 2 1 2 0 2,67 

D: As observações serão as 

mesmas, porque as observações 

são exatamente o que vemos e 

nada mais. Fatos são fatos. As 

interpretações podem ser 

diferentes de uma pessoa para 

outra, mas as observações devem 

ser as mesmas. 

Inicial 

 

1 3 0 2 0 2,50 

Final 3 2 0 1 0 1,83 

E: As observações serão as 

mesmas. Embora a subjetividade 

não pode ser totalmente evitada 

na observação, os cientistas usam 

métodos diferentes para verificar 

Inicial 

 

0 2 1 3 0 3,17 

Final 0 0 2 3 1 3,83 



 

284 

 

os resultados e melhorar a 

objetividade. 

 

Questão 9) A maioria dos cientistas segue o método científico universal, passo-a-passo, para 

fazer suas pesquisas (isto é, estabelecem hipótese, concebem um experimento, coletam os 

dados tiram as conclusões). 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: O método científico assegura 

resultados válidos, claros, lógicos 

e precisos. 

Inicial 2 2 0 1 1 2,50 

Final 1 3 1 1 0 2,33 

B: A maioria dos cientistas usam 

o método científico porque ele é 

um processo lógico. 

Inicial  

 

0 0 2 4 0 3,67 

Final 0 1 1 4 0 3,50 

C: O método científico é útil na 

maioria dos casos, mas não 

garante resultados e, portanto, 

cientistas inventam novos 

métodos. 

Inicial 

 

0 2 1 3 0 3,17 

Final 0 0 0 4 2 4,33 

D: Não existe o chamado método 

científico. Os cientistas usam 

qualquer método para obter 

resultados. 

Inicial 1 4 1 0 0 2,00 

Final 0 4 2 0 0 2,33 

E: Não existe um método 

científico fixo, o conhecimento 

científico pode ser descoberto 

acidentalmente. 

Inicial 1 0 0 5 0 3,50 

Final 0 0 0 6 0 4,00 

F: Não importam os resultados 

obtidos, os cientistas usam o 

método científico para verificar os 

resultados. 

Inicial 2 2 1 1 0 2,17 

Final 1 3 1 1 0 2,33 

 

Questão 10) Estudantes de ensino médio deveram aprender o procedimento do método 

científico. 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

Inicial 0 3 1 1 1 3,00 
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A: Sim, para que os estudantes 

tenham orientações para se 

trabalhar ciência. 

 

Final 1 1 1 3 0 3,00 

B: Sim, porque os alunos são 

ainda incapazes de propor 

métodos mais adequados. 

Inicial  

 

0 6 0 0 0 2,00 

Final 0 5 1 0 0 2,17 

C: Sim, eles devem aprender o 

que os cientistas fazem. 

Inicial 0 4 0 2 0 2,67 

Final 0 3 1 2 0 2,83 

D: Sim, porque o método 

científico é o melhor método que 

os cientistas têm desenvolvido até 

agora. 

Inicial 

 

0 3 3 0 0 2,50 

Final 1 3 1 1 0 2,33 

E: Sim, ele ajuda os alunos a 

aprender uma forma objetiva de 

estudar a ciência. 

Inicial 

 

0 2 1 3 0 3,17 

Final 1 1 0 4 0 3,17 

F: Sim, ele poderia ajudar os 

alunos a compreender a essência 

da ciência. 

Inicial 0 3 1 2 0 2,83 

Final 0 4 0 2 0 2,67 

G: Não, não podemos apenas 

ensinar um método científico. Os 

estudantes devem ter espaço para 

pensar e desenvolver seus 

próprios métodos. 

Inicial 0 2 0 1 3 3,83 

Final 0 2 1 1 2 3,50 

H: Não, não há o chamado 

método científico. 

Inicial 2 2 2 0 0 2,00 

Final 1 5 0 0 0 1,83 

I: Não, os professores e os alunos 

devem debater diferentes métodos 

de investigação em conjunto. 

Inicial 0 2 0 4 0 3,33 

Final 0 0 2 1 3 4,16 

 

Questão 11) Em aulas de ciência do ensino médio, quando os alunos estão observando o 

mesmo evento, o professor deve esperar que os alunos encontrem os mesmos resultados. 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Sim, o professor deve orientar 

os alunos para realizar 

observações objetivas para obter 

achados idênticos. 

Inicial 

 

3 1 1 1 0 2,00 

Final 4 2 0 0 0 1,33 

Inicial  4 1 0 1 0 1,67 
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B: Sim, se os alunos são 

cuidadosos o suficiente, eles 

devem chegar às mesmas 

conclusões. 

Final 3 2 1 0 0 1,67 

C: Sim, os fatos experimentais 

não serão diferentes para cada 

pessoa, portanto, não importa 

quem fez a observação, o 

resultado será sempre o mesmo. 

Inicial 

 

4 1 0 1 0 1,67 

Final 2 4 0 0 0 1,67 

D: Não, a observação será afetada 

pelas pré concepções dos alunos. 

Inicial 0 1 0 4 1 3,83 

Final 0 0 0 4 2 4,33 

E: Não, o professor deve discutir 

com os alunos como a observação 

pode ser afetada por pré 

concepções. 

Inicial 

 

0 1 0 4 1 3,83 

Final 0 0 0 2 4 4,67 

 

Questão 12) Os alunos devem compreender que o conhecimento científico pode mudar. 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: Sim, assim eles percebem a 

real natureza da ciência. 

Inicial 0 0 0 3 3 4,50 

Final 0 0 0 3 3 4,50 

B: Sim, assim eles percebem a 

razão pela qual a ciência avança. 

Inicial  0 0 0 4 2 4,33 

Final 0 0 0 2 4 4,67 

C: Não, isso irá diminuir o 

interesse dos estudantes na 

aprendizagem das ciências. 

Inicial 3 3 0 0 0 1,50 

Final 4 2 0 0 0 1,33 

D: Não, isso irá diminuir a 

aceitação dos estudantes em 

relação à ciência. 

Inicial 3 3 0 0 0 1,50 

Final 3 3 0 0 0 1,50 

E: Não, os estudantes só precisam 

aprender sobre os fundamentos 

constantes do conhecimento 

científico. 

Inicial 5 1 0 0 0 1,17 

Final 5 0 1 0 0 1,33 

 

Questão 13) O curso de ciências no ensino médio deve investigar as definições e as relações 

entre hipótese, teoria e lei. 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 
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A: Sim, porque eles representam a 

estrutura do conhecimento 

científico. 

Inicial 0 0 1 5 0 3,83 

Final 0 0 2 4 0 3,67 

B: Sim, porque eles são os 

fundamentos da investigação 

científica. 

Inicial  0 0 2 4 0 3,67 

Final 1 0 1 4 0 3,33 

C: Não, saber a definição e as 

relações entre estes termos não 

ajuda muito na aprendizagem do 

conhecimento científico. 

Inicial 

 

1 3 2 0 0 2,17 

Final 0 4 0 2 0 2,67 

D: Não, porque a hipótese, a 

teoria e a lei, não têm um 

significado definido. 

Inicial 0 4 2 0 0 2,33 

Final 0 4 2 0 0 2,33 

 

Questão 14) Do ponto de vista do ensino de ciências, o eu pode aprender os alunos do ensino 

médio a partir destes dois cientistas? 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: A – cientistas devem ter 

consciência ao fazer a pesquisa. 

Inicial 0 0 0 5 1 4,17 

Final 0 1 0 4 1 3,83 

B: A – considerar ambos, a 

pesquisa científica e os valores 

sociais simultaneamente. 

Inicial  0 1 2 3 0 3,33 

Final 0 1 1 4 0 3,50 

C: A – uma pesquisa científica 

não pode estar totalmente 

desvinculada dos valores 

socioculturais. 

Inicial 0 0 1 5 0 3,83 

Final 0 1 1 4 0 3,50 

D: A – respeito à diversidade das 

pessoas. 

Inicial 0 0 1 4 1 4,00 

Final 0 1 0 5 0 3,67 

E: B – a pesquisa científica deve 

ser completamente independente 

das crenças pessoais. 

Inicial 0 1 3 1 1 3,33 

Final 0 4 1 1 0 2,50 

F: B – a pesquisa científica deve 

ser completamente independente 

de valores sociais subjetivos. 

Inicial 0 2 3 0 1 3,00 

Final 0 5 1 0 0 2,17 

G: Nenhum deles é um bom 

exemplo para aprender, porque os 

cursos de ciência não devem 

envolver escolhas de valores. 

Inicial 0 2 2 2 0 3,00 

Final 1 3 2 0 0 2,17 
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Questão 15) Do ponto de vista da natureza da ciência, que aspectos do pensamento do 

professor A e do professor B você concorda? 

QUESTÕES FASE FREQ. DE LICENCIANDOS RM 

DF DP I CP CT 

A: A – cientistas devem ter 

consciência ao fazer a pesquisa 

Inicial 0 0 0 5 1 4,17 

Final 0 1 0 5 0 3,67 

B: A – considerar tanto a 

investigação científica como os 

valores sociais simultaneamente. 

Inicial  

 

0 1 2 3 0 3,33 

Final 0 1 0 5 0 3,67 

C: A – a pesquisa científica não 

pode estar completamente 

dissociada dos valores 

socioculturais. 

Inicial 0 0 2 4 0 3,67 

Final 0 0 0 6 0 4,00 

D: A – respeito à diversidade de 

seres humanos. 

Inicial 0 1 0 4 1 3,83 

Final 0 0 0 6 0 4,00 

E: B – investigação científica 

deve ser totalmente independente 

da crença pessoal. 

Inicial 0 1 1 1 2 3,80
* 

Final 0 4 1 1 0 2,50 

F: B – investigação científica 

deve ser totalmente isolada dos 

valores subjetivos. 

Inicial 0 4 1 0 1 2,67 

Final 1 4 0 1 0 2,17 

G: B – persistindo com o maior 

valor de ciência – a busca pela 

verdade. 

Inicial 0 2 1 2 1 3,33 

Final 0 1 1 3 1 3,67 

H: Ambos, uma vez que ambos 

têm espírito científico, se bem que 

ambos são influenciados por 

valores pessoais. 

Inicial 

 

0 2 2 2 0 3,00 

Final 0 1 3 2 0 3,17 

I: Nenhum, os dois não são 

suficientemente objetivos, uma 

vez que são influenciados por 

suas crenças e valores pessoais. 

Inicial 1 1 3 1 0 2,67 

Final 2 3 0 1 0 2,00 

 

 

 

 

 

 



 

289 

 

Apêndice J:  Transcrição dos relatos da aplicação da SD nos diários dos 

licenciandos 

 

Transcrição Diários (Regência) 

 

Aula 1: Aplicação do Pré-Teste 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 A aula 1 foi a aplicação do pré-teste. Eu começo falando 

sobre o pré-teste que será entregue e os alunos 

conversam bastante e alertamos também para que não se 

preocupassem com a câmera. 

O pré-teste e entregue e apesar da recomendação ter sido 

feita para que os alunos façam individualmente, eles 

conversaram bastante e alto.  

Quando eu começo a falar os alunos diminuem um pouco 

a conversa, mas alguns ainda falam muito. “O ideal seria 

esperar que todos fizessem silêncio”. 

Nessa aula pode-se observar que há muita conversa em 

uma atividade que seria individual. Talvez por ser a 

primeira aula da regência e os alunos não estarem 

acostumado com a gente. 

Como o questionário durou a aula toda, não foi 

necessária “muita condução”. 

“Faltou esclarecer que as questões não tinham respostas 

certas ou erradas”. 

Os alunos estavam bem agitados nesse dia. Durante a 

atividade eu e o A4 passamos nas carteiras esclarecendo 

as dúvidas.  

O licenciando 

formou dupla com 

A4, onde 

aplicaram o pré-

teste para uma 

turma cujo 

comportamento 

não ajudou muito 

para a aplicação 

do mesmo, pois os 

alunos 

conversaram 

bastante.  

A2 Esta aula foi conduzida por mim e pela A8. Ao tentar 

montar a câmera, não soube colocar a câmera no tripé e 

com isso, não podemos fazer a gravação desta aula. Isso 

apenas agravou o meu estado mental. Fiquei abalado e a 

A8 teve que iniciar a condução. A sala estava muito 

alvoroçada. Após algumas tentativas, ela ganhou atenção 

e passou alguns avisos sobre a aula que seria aplicada é, 

junto a ela, assim que ganhei confiança fui 

complementando os avisos. Após esse momento, 

entregamos as atividades e os alunos iniciaram a realizar 

atividade. Tentamos ao máximo controlar de modo que 

os alunos realizassem de modo individual, mas foi 

difícil. Os alunos acreditavam que muitas das questões 

O licenciando 

formou dupla com 

A8. Eles tiveram 

problema com a 

camera, por isso 

não foi possível 

registra em vídeo. 

O licenciando A2 

ficou bastante 

nervoso, o que 

atrapalhou um 

pouco a condução 

da aula. Houve 
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eram muitos complexas e sempre diziam que nunca vi a 

visto ou que não se lembrava ou até mesmo que eram 

"burros" e não sabiam aquilo, por isso tentaram fazer em 

"grupos" ou tentavam arrancar as respostas de nós, 

durante os atendimentos. Como era a última aula, os 

alunos que finalizaram, pedido em inúmeras vezes para 

ir embora. Como tínhamos orientações para não 

autorizar a saída, os alunos permaneceram em sala, 

conversando muito. Fizemos o possível para diminuir o 

barulho até que a aula se findasse. 

bastante 

conversas 

paralelas. 

A3 Começamos a aula nos apresentando e apresentando a 

unidade que vamos trabalhar com eles, para isso 

entregamos o cronograma. Mostramos no cronograma 

que já temos datas definidas para todas as atividades e 

avaliações. Perguntei se alguém tinha alguma dúvida ou 

pergunta.  

Expliquei que para conhecermos melhor o que eles já 

sabem ou não sobre modelos atômicos, teriam que 

responder algumas questões, então entregamos pré-teste. 

Eles se demonstraram preocupados, acharam que 

estavam sendo avaliados. 

No decorrer do texto os alunos questionavam: 

• E se eu não souber responder? 

• Posso deixar em branco? 

• O que são modelos científicos. 

• Como eu faço a 6. 

• Entre outras perguntas. 

Eu pensei que os alunos entregaram a atividade muito 

antes do tempo e que não teríamos o que fazer depois, 

mas isso não aconteceu, eles entregaram quase acabando 

a aula.  

Anotamos o horário de entrega de cada um em seu teste 

e pedimos para que procurasse não faltar, pois em todos 

as aulas iríamos fazer atividades valendo nota. 

O licenciando 

formou dupla com 

A9.  

A aula foi iniciada 

com a 

apresentação do 

cronograma, logo 

em seguida foi 

apliado o pré-

teste, os alunos 

participaram 

ativamente e sem 

muitas conversas 

paralelas. 

A4 Esta aula foi nossa primeira intervenção em sala, em que 

entregamos um questionário para os estudantes. O 

objetivo desta atividade foi o de levantar os 

conhecimentos prévios dos alunos acerca da composição 

da matéria. 

Em um primeiro momento, nos apresentamos novamente 

aos estudantes, de forma a quebrar o gelo e tentar 

interagir com eles. Entregamos a cada um planejamento 

das atividades contendo todas as datas que iríamos 

intervir em sala e explicamos cada data. Explicamos 

também aos estudantes em relação a câmera colocada no 

O licenciando 

formou dupla com 

A1. 

Os licenciandos 

explicaram o 

cronograma de 

trabalho e 

aplicaram o pré-

teste 

. No geral a turma 

participou bem da 

atividade, pois foi 
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fundo da sala, com o objetivo de não expor ninguém, mas 

coletar dados com cunho pedagógico. 

Entregamos os questionários e colocamos que o mesmo 

servia para identificarmos o que eles sabiam sobre o 

conteúdo que iremos trabalhar. dizemos para eles não se 

preocupar em se as respostas dadas estavam certas ou 

erradas, mas para colocar em seus conhecimentos sobre. 

Muitos estudantes não entendem algumas questões e 

então fomos em cada carteira tirar a dúvidas. Essas 

dúvidas geralmente eram relacionadas a interpretação 

das questões e para resolvê-las, bastava ler novamente 

com os estudantes repetida de uma forma mais clara e 

objetiva. 

Essa atividade foi fundamental para o planejamento, pois 

foi com ela que conseguimos introduzir o conteúdo e 

aplicar as discussões sobre natureza da ciência. Também 

foi importante identificar as concepções prévias dos 

estudantes, para com elas, construirmos/reconstruirmos 

tal conceito científico. 

fundamental para 

poder dar 

continuidade ao 

estágio.  

A5 1ºK - Nessa aula, inicialmente, foi explicado a 

metodologia que iríamos desenvolver, bem como o 

conteúdo, e na sequência foi explicado que as aulas serão 

gravadas para que fosse realizada a avaliação dos 

estagiários e não dos alunos. 

Seguidamente, foi entregue aos alunos o cronograma das 

atividades que serão desenvolvidas nas próximas 10 

aulas e que na presente aula eles iriam responder um 

questionário e que seria interessante eles responder da 

melhor forma possível, bem como suas próprias ideias.  

Eles ficaram em silêncio no período de aplicação E 

conforme cada aluno foi respondendo vir o tempo para 

esse fim foi sendo anotado. 

O licenciando 

participou em 

duas turmas (1ºK 

e 1ºL).  

O licenciando 

formou dupla com 

A6 no 1ºK. E 

formou dupla com 

A6 no 1ºL. 

Os alunos 

participarma 

ativamente das 

aulas, tanto em 

uma turma como 

na outra. Os 

licenciandos 

explicaram o 

cronoograma e 

aplicaram o pré-

teste, onde os 

alunos 

responderam as 

questões em 

silêncio. 

 

1ºL - O desenvolver dessa aula foi igual ao da aula do 

1ºK, no entanto, algo que me chamou atenção, foi o fato 

da outra estagiária dizer que não existe a resposta certa 

ou errada pois eu estava tomando cuidado para não dizer 

isso, para influenciar nas respostas dos alunos. 

No entanto, foi uma aula bastante normal e os alunos 

fizeram dentro do tempo destinado. 
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A6 Na primeira aula da sequência didática, aplicou-se um 

pré-teste. Iniciamos a aula nos apresentando (já que o 

estágio é em dupla), falando sobre a aplicação da unidade 

didática, referente aos modelos atômicos, a partir de uma 

abordagem da história e a natureza da ciência. 

O pré-teste aplicado apresentava seis questões, cujas 

respostas dos alunos refletiam na visão de cientista, 

modelos científicos, átomos e noções históricas de onde 

surgiu a primeira ideia de átomo.  

As questões foram elaboradas de forma que fosse 

possível identificar as concepções prévias dos estudantes 

nesse contexto da Química. 

Os alunos colaboraram bastante com a aula, respondendo 

às questões individualmente e perguntando quando 

tivessem dúvida a cerca de alguma questão. Para auxiliar 

os alunos sem influenciar sua resposta, procurei explicar 

de maneira mais simplificada o que era perguntado na 

questão. Um exemplo foi a última questão do pré-teste, 

em que os alunos deveriam ordenar do macro para o 

micro as entidades solicitadas no enunciado.  

Falei que as entidades deveriam ser organizadas 

conforme pertenciam a determinado espaço, do maior 

para o menor.  

O licenciando 

formou dupla com 

A5. 

Nesta aula, foi 

aplicado o pré-

teste. O assunto 

abordado na aula 

foi modelos 

atômicos a partir 

da abordagem da 

história e a 

naruteza da 

ciência. Os alunos 

participaram 

ativamente. 

A7 Na primeira aula iniciamos apresentando nosso 

cronograma de atividades, explicando os aspectos que 

ressaltaríamos durante esse período de atividades, na 

sequência entregamos o questionário inicial, explicamos 

como deveria ter feito, porém vejo que o fundo da sala, 

devido a grande conversa, não entendiam os 

encaminhamentos.  

Durante todo o momento buscamos atender as dúvidas 

individualmente pensando sempre nos alunos, mas pela 

intensidade da conversa, muitas vezes não conseguimos 

nos atentar a todos.  

Uma coisa que eu havia gostado nessa turma, era que eles 

tinham um certo limite para as conversas paralelas, mas 

nesta aula achei que não ficaram muito quietos, penso 

que pode ser porque é a nossa 1º aula, época de jogos 

chegando, pois estavam escolhendo camisetas durante a 

aula, então acabei relevando mais durante essa 1º aula, 

até para que a turma fosse pegando nosso ritmo de 

atividades.    

O licenciando 

formou dupla com 

A5. 

Os alunos ficaram 

com conversas 

paralelas durante 

a realização da 

aula, no início da 

aula foi 

apresentado o 

cronograma e o 

pré-teste também 

foi aplicado. 

A8 Hoje começamos a regência, aplicando a atividade da 

primeira aula, o pré-teste, com o objetivo de conhecer o 

que os alunos sabem sobre modelos atômicos. Além 

O licenciando 

formou dupla com 

A2. 
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disso, aproveitamos para aplicar duas questões sobre 

avaliação, referente a pesquisa.  

Notei que os alunos estavam em silêncio, tentando 

responder, até que alguns alunos entregaram e 

começaram a conversar. A partir daí a maioria começou 

a dispersar e “enrolar” para responder, eu e o bruno 

começamos a passar nas carteiras insistindo para que eles 

fizessem, pois gostaríamos de saber o que eles pensavam 

acerca daquelas questões e que não havia certo ou errado 

nesse momento.  

No início a aula 

estava fluindo, os 

alunos prestavam 

atenção e 

participavam, 

mas a partir do 

momento que 

alguns alunos 

entraram na sala 

e começaram a 

conversar, 

dispersaram os 

demais alunos. O 

pré-teste foi 

aplicado, com o 

objetivo de saber 

o que eles sabem 

sobre modelos 

atômicos.  

 

Aula 2: Atividade da Caixa 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 A aula 2 foi a atividade da caixa conduzida apenas pelo 

A4 pois não pude comparecer. 

Os alunos falaram muito e o A4 dá um “sermaozinho’ 

que acaba funcionando em parte.  

Os alunos se dividiram em grupo e estão bem agitados 

também. Os alunos parecem crianças fazendo caretas 

para a câmera. Rapidamente os grupos foram formados.  

A4 explica a atividade e os alunos se monstra muito 

inquietos e conversam bastante. Então, A4 para de fala 

aguardando silêncio e ameaça colocar quem não quer 

assistir a aula para fora da sala.  Com isso os alunos 

fazem silêncio.  

“Achei que não ficou bem esclarecida a parte escrita da 

atividade e isso foi perceptível também na atividade que 

continha as informações incompletas. Foi muito difícil 

manter os alunos atentos durante a explicação”. 

Os alunos discutiram nos grupos tentando desvendar o 

objeto da caixa. Essa atividade foi bem dinâmica, todos 

participaram buscando respostas.  

Os alunos tiveram bastante tempo para propor o objeto 

(até mais que o necessário). 

Por conduzir a 

aula sozinho o 

licenciando 

encontrou 

bastante 

dificuldade na 

regencia, os 

alunos 

conversaram 

muito, um dos 

motivos, segundo 

ele, de não ter 

conseguido 

alcançar o 

objetivo proposto. 

Faltou também 

algumas 

explicações 

referentes ao 

conteúdo e a 

interação dos 

alunos na aula.  
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A4 encerra a tempo e anota as respostas dos grupos no 

quadro. Enquanto isso eles conversam muito. 

Os alunos tentam abrir a caixa escondido.  

Ao final da atividade o A4 dá um fechamento bem rápido 

sobre a dificuldade de propor um modelo para algo que 

não vemos.  

Acredito que tenha faltado questionar os alunos sobre o 

que são os modelos e esclarecer que a proposta deles 

eram modelos.  

Faltou uma discussão aprofundadas sobre modelos a fim 

de dar condições aos alunos de responderem à questão 

pós-teste.  

Achei que a atividade não cumpriu com o objetivo, mas 

não culpo o A4, pois eu não estava presente e essa era 

uma aula difícil de ser conduzida. 

A2 Por motivos de saúde, não pode participar desta aula. A 

A8 conduzir essa aula com a outra estagiária, A7. 

 

A3 As aulas de sexta-feira começam com poucos alunos e os 

demais vão chegamos atrasados. 

Começamos a aula explicando a atividade entregando 

uma folha para cada aluno e uma caixa por grupo 

(inicialmente 2 duplas). Os alunos ajudam a caixa, 

mexem ela, cheiram, escutam o barulho que o 

movimento dos objetos faz para tentar descobrir. 

Enquanto eles fazem isso nós discutimos com eles e 

fazemos questionamentos para estimulá-los. 

Após preencher a folha sentamos em círculos e cada um 

disse o que achava ter dentro da caixa e porque achava 

aquilo. Percebi que alguns alunos apenas copiaram do 

colega do grupo. 

Apenas um grupo acertou o que tinha na caixa 

(sabonete), por causa do cheiro, mas nós não falamos 

quem acertou ou errou.  

Eles queriam ver o que tinha nas caixas, mas explicamos 

que assim como cientistas não veriam o átomo depois de 

propor o modelo atômico, eles também não veriam 

conteúdo da caixa. 

Perguntando se eles acharam fácil ou difícil dizer o que 

tinha na caixa sem poder ver e relacionamos isso com a 

proposição de modelos atómicos dos cientistas para que 

eles pudessem perceber as dificuldades enfrentadas. 

A aula foi 

bastante dinâmica 

e bem 

aproveitada, os 

alunos 

participaram e 

conseguiram 

interegir e 

principalmente, 

entender o 

objetivo da aula, 

que era mostrar a 

dificuldade dos 

cientistas nas 

descobertas que 

fazem.  

A4 Essa foi a primeira aula que interagimos mais com os 

estudantes a partir das atividades propostas. Nesta aula, 

começamos a introduzir os conceitos sobre a natureza da 

O licenciando 

conduziu muito 

bem a aula, 
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ciência. O objetivo desta atividade é fazer com que os 

estudantes compreendam sobre o processo de construção 

dos modelos, proponham modelos em equipe por meio 

de uma atividade prática a partir das observações das 

características dos objetos contidos dentro da caixa e 

debater a veracidade das hipóteses e dos modelos 

propostos. 

Em um primeiro momento, conversei com os estudantes 

sobre a minha forma de conduzir as atividades, 

explicando a eles que o meu principal objetivo era o de 

ouvir as respostas e o que eles pensam sobre os temas 

que apresentaremos. Estava muito nervoso para 

condução dessa aula, pois em certos momentos o 

professor sai da sala e sem parceiro estágio, me deixam 

conduzir a aula sozinho. Tentei respirar fundo e 

demonstrar segurança aos estudantes, quebrando o gelo 

em alguns momentos. 

A princípio pedir aos estudantes para se dividir em 

grupos. Eles fizeram um grande barulho ao se agruparem 

arrastando as carteiras. Os estudantes demoraram um 

longo tempo para começarem a se estruturar em grupos 

e quando se organizar, eles não estavam ordenados de tal 

modo que pudessem trabalhar. Ao observar essa 

movimentação, comecei a reordenar os grupos, de forma 

deixar o espaço mais aproveitável para realizar as 

atividades. 

Expliquei aos estudantes como seria o processo da aula 

de hoje. Comentei que entregaria uma caixa lacrada para 

eles, com o objetivo de descobrir o que se encontrava em 

seu interior. Expliquei aos estudantes que eles, de 

maneira alguma, poderiam abrir ou rasurar a caixa e que 

precisam encontrar uma maneira de descobrir o que se 

encontrava em seu interior. 

explicando os 

objetivos e 

conduzindo os 

alunos a 

interagirem. 

Apesar de em 

alguns momentos 

estar nervoso, 

soube lidar com o 

nervosismo e 

conseguiu que os 

alunos fizessem a 

atividade.  

A5 1ºK - Essa aula mostrou-se bastante interessante para os 

alunos vírgulas pois despertou a curiosidade deles. 

No primeiro momento A6 perguntou para os alunos o 

que eles entendiam por modelos, e conforme os alunos 

iriam falando ela não estava no quadro, não avaliando, o 

que foi bastante positivo. Termos como, experiência e 

representação surgiram e foram anotados. 

Na sequência a A6 disse que eles iriam se dividir em 

grupo porque eles iriam fazer atividade da caixa. 

Acredito que ela poderia ter retomado as ideias dos 

alunos, perfeito mais questionamentos e também ter 

abordado a prática da caixa de modo diferente, para não 

surgir uma "quebra" na aula. Ela poderia ter dito que 

"pensando na ideia de modelos e de representações, 

1ºK - Nessa aula 

os licenciandos 

conseguiram 

cumprir seus 

obejtivos. Os 

licenciandos 

conduziram os 

alunos a realizar 

a atividade por 

meio de 

explicações e 

diálogos e os 

alunos 

interagiram e 
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vocês (alunos) podem ser distribuir em seis grupos, 

porque cada grupo irá ter em mãos uma caixa contendo 

um objeto no seu interior, e que objetivo dessa atividade 

e tentar descobrir o que possui no interior e tenta 

representar na folha de papel", dizendo em seguida as 

normas da prática. Mas são apenas alguns detalhes 

vírgulas e não teve nada que comprometesse o processo.  

No momento da atividade, os alunos ficaram bastante 

animados e curiosos e perguntavam a todo momento se 

eles abriram uma caixa ao final. 

Ao término da atividade todos os grupos chegaram em 

um consenso e apresentaram suas opiniões. 

Com isso, os alunos foram questionados sobre os 

modelos científicos e se as propostas deles satisfaziam o 

problema em questão, alguns disseram que sim, outros 

não. 

Questionado sobre as dificuldades encontradas, os 

alunos disseram que como eles não conseguiram ver os 

objetos era difícil, e que precisava usar diferentes formas 

para chegar em uma ideia. 

Em resumo, achei interessante a forma que foi trabalhada 

a aula e os alunos são bastante cooperativos. 

ficaram muito 

curiosos com essa 

atividade.  

1ºL – A aula foi 

bem produtiva. 

Um momento 

merece destaque, 

foi quando a 

aluna questionou 

o licenciando a 

respeito dos 

professores não 

aplicarem 

atividades 

diferenciadas em 

sala de aula no 

cotidiano da 

escola.  

1ºL - No início da regência a A7 questionou os alunos a 

respeito de modelos científicos e conforme os alunos 

foram respondendo, as respostas eram anotadas no 

quadro. Após uma breve discussão com os alunos a 

respeito das ideias que eles disseram, a estagiária 

conduziu os alunos para a formação dos grupos. A 

formação dos grupos foi bastante tumultuada e deveria 

ter-se realizado as divisões de forma diferente, pois o 

perfil da turma indica que os alunos apresentam um grau 

de conversa paralela muito grande. Sendo assim, 

acredito que a divisão poderia ter sido diferente, como 

por exemplo, de acordo com a escolha da professora. 

No momento da entrega dos materiais, os alunos ficaram 

bastante curiosos e discutiram bastante com o grupo. 

Ressalta-se, no entanto, que alguns grupos "burlavam" as 

regras e acabaram fazendo uma pequena abertura na 

caixa. algo que me chamou muito atenção refere-se ao 

fato de uma aluna me questionar da seguinte forma:  

- Professor, por que vocês, quando se formam, viram 

professores iguais aos outros? Essas atividades 

diferentes são mais legais e mais proveitosa. 

Respondi a aluna dizendo: que bom que você gostou 

dessa atividade, sinal de que valeu a pena ter montado. E 

seus professores mudam quando estão em aula, é por 
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conta do tempo... Não é fácil trabalhar com 15 turmas 

diferentes.  

Enfim, essa aula foi muito legal e os alunos discutiram 

de uma forma muito interessante. 

A6 Seguindo a unidade didática, com o objetivo de discutir 

sobre a construção da ciência e o papel dos modelos na 

ciência, aplicou-se a atividade da caixa. 

Nessa atividade, os alunos foram divididos em grupos de 

cinco pessoas e para cada grupo foi entregue uma caixa 

preta, fechada, contendo dois objetos em seu interior. A 

partir do manuseio da caixa, os alunos deveriam propor 

a identidade dos objetos. Para facilitar a organização da 

dinâmica, foram entregues folhas impressas da atividade, 

onde deveria ser respondido sobre as características e as 

propriedades dos objetos, bem como a representação por 

desenhos dos mesmos. Além disso, foi perguntado se os 

alunos encontraram dificuldades na realização da 

atividade. As respostas, em sua maioria, falavam sobre a 

dificuldade em representar algo que não é identificável 

por meio dos sentidos.  

Durante a aula os alunos ficaram muitos agitados, 

conversando bastante e não pareciam levar a sério a 

atividade. Imagino que em virtude disso, não obtivemos 

os melhores resultados, conforme esperado.  

Após os grupos manipularem as caixas, discutirem e 

responderem às questões, foi feito um fechamento onde 

falei que a ciência trata-se de uma construção humana, o 

que confere o caráter mutável. Além disso, falei sobre a 

dificuldade encontrada pelos cientistas no que se refere 

à construção de modelos, conforme experenciados por 

eles durante a atividade.  

Visto que a dinâmica requer a divisão dos alunos em 

grupos, é inevitável que haja tumulto na aula. Percebi, 

assistindo a agravação dessa aula, que em alguns 

momentos poderia ter pedido mais colaboração dos 

alunos em vez de esperar que fizessem silêncio. Embora 

seja cansativo ter que pedir silêncio, é necessário.  

Apesar de em 

alguns momentos 

os alunos 

conversarem 

bastante, a aula 

foi boa, os 

licenciandos 

conversaram e  

interagiram com 

os alunos sobre as 

questões 

levantadas.  

A7 Iniciamos a aula questionando os alunos sobre “o que são 

modelos?” e a medida que os alunos iam respondendo, 

fui anotando no quadro, porém percebo que durante esse 

período os alunos ficaram muito tempo ociosos, abrindo 

a possibilidade para as conversas, o que eu poderia ter 

feito era ir tentando conversar com eles durante a escrita.   

Algo que me deixou um pouco chateada foi o fato de não 

conseguir manter o controle da turma, porque toda vez 

eu chamava a atenção eles ficavam quietos 

A aula foi 

bastante 

tumultuada, o 

licenciando se 

sentiu a quem de 

suas expectativas, 

se sentindo 

chateado em 

alguns momentos 

pela falta de 
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momentaneamente e logo em seguida voltava a conversa 

toda novamente.  

Uma coisa que me incomodou foi o fato de pedir silêncio 

varias vezes, mas não adiantava. 

No final da aula tentei promover um debate para que os 

alunos pudessem pensar nas dificuldades encontradas 

pelos cientistas, e neste momento a turma deu uma 

amenizada na conversa. 

Para finalizar a aula tentei passar no quadro algumas 

ideias sobre os modelos, e explicar de forma breve, 

porém os alunos já foram guardando os materiais, 

faltando uns 10 min para finalizar a aula, dificultando a 

nossa discussão de fechamento, penso que isso 

aconteceu pela quantidade de atividade, ou pelo fato de 

terem que pensar de forma científica.  

interesse e 

interação dos 

alunos.  

A8 Hoje foi o segundo dia de regência, explicamos a 

atividade da caixa. Quem me acompanhou nessa aula foi 

a A7, visto que o A2 tinha prova (2º chamada) no horário 

da aula.  

Inicialmente expliquei como seria a atividade, pedi para 

que eles se organizassem em grupos escolhidos por 

afinidade. Quando entreguei as caixas os alunos se 

empenharam bastante para tentar descobrir o objeto, 

notei que se sentiram motivados a investigar, contudo as 

conversas entre os grupos era muito alta e quando eu 

solicitava a fala tinha que gritar.  

O tempo passou muito rápido e não consegui me 

organizar muito, então achei que não consegui fecha a 

aula direito. Acredito que parte dessa dificuldade deva-

se a falta de confiança que os alunos têm conosco, pois 

acabam conversando muito e não nos respeitando 

quando desejamos falar. Espero que melhore com o 

decorrer das aulas.  

Os alunos se 

mostram 

interessados pela 

aula, porém as 

conversas 

paralelas 

atrapalharam um 

pouco o 

desempenho do 

licenciando.  

 

Aula 3: Linha do tempo 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 A aula 3 se inicia com o vídeo. Os alunos assistem em 

silêncio. O vídeo foi passado duas vezes. Após isso se 

iniciou a discussão. 

A4 inicia dizendo que cada modelo atômico respondia à 

cada contexto. 

Então um estudante questiona se “não é 100% certeza 

que o átomo existe?” A4, em sua resposta diz que a 

De acordo com o 

licenciando, 

faltou tempo para 

executar o 

planejamento, por 

motivo de 

interrupções e 
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ciência é mutável, o que acredito ter sido um ponto 

positivo. Em seu discurso também diz que pode ser que 

algum cientista “chegue hoje e diga que o átomo não 

existe”, dando a ideia de que os modelos não são 

definitivos, o que achei ter faltado na aula da caixa.  

Nessa aula as cartas não ficaram na ordem proposta pelo 

planejamento devido a conversão pela TV, então a linha 

do tempo não saiu como esperado.  

A maioria dos alunos participaram, porém outros não 

quiserem ler.  

A aula foi interrompida pela vice-diretora devido o dia 

do estudante, isso demorou tempo o que nos deixou 

ainda mais atrasados. Com isso a linha do tempo não foi 

finalizada, mas acredito que os alunos compreenderam 

que os modelos não são definitivos e que serviram para 

cada contexto.  

O fato de a professora (VICE DIRETORA) interromper 

a aula para dar os recados deixou os alunos agitados por 

um momento, mas o A4 ainda conseguiu retomar.  

Como já dito não finalizamos a linha do tempo, 

particularmente achei essa aula “meio vaga” porque 

trazíamos pouco do que cada cientista fez em contexto 

nenhum, foi como fazer comentários sobre um assunto. 

Achei insuficiente para os alunos lembrarem das 

informações dadas e faltou ênfase no objetivo principal 

que não foi feito devido à falta de tempo, ou seja, o 

planejamento dessa atividade deveria ser revisto. 

conversas 

paralelas.  

A2 Esta aula eu pude conduzir. Assim como quase todas as 

aulas, não estava bem mentalmente, mas no momento da 

condução apenas pensei no planejamento. Na hora que 

comecei a falar, comecei a me sentir muito bem e acabei 

me empolgando. O planejamento dessa aula era um 

pouco extenso e junto com a minha empolgação, não 

consegui terminar em 1 aula. Aula foi proveitosa, 

consegui trazer aspectos importantes sobre os 

personagens e o período histórico que estavam inseridos. 

Ao meu ver, os alunos foram bem participativos. Em 

momentos, tive que acalmar os ânimos da turma para dar 

continuidade na aula. Me senti muito realizado alguém 

achar a sala de aula. Pela situação complicada que estou 

passando, me sinto muito limitado das atividades que 

realizam e estava com medo de lecionar ser uma coisa 

que não iria conseguir fazer direito, de me esquecer do 

conteúdo ou até mesmo me confundir e falar algo errado 

e ficar me martirizando em seguida. Mas pelo contrário, 

deu tudo certo e me fez muito bem. Estar dentro da sala 

de aula me faz muito bem. É uma sensação inexplicável. 

Foram duas aulas 

para realização 

da atividade da 

linha do tempo. 

O licenciando se 

sentiu muito 

satisfeito com a 

sua atuação e a 

turma foi bem 

participativa.  
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Chegamos na hora do intervalo e montamos a linha do 

tempo até o personagem que havíamos parado na aula 

anterior. Nesse dia a professora acompanhou a aula e ela 

se apresentou no início da aula. Após a apresentação da 

professora, dei início a aula, retomando o que havia sido 

feito na aula anterior. não me sentir pressionado com a 

professora observando e a câmera me filmando. Após 

finalizado a linha do tempo, passei o vídeo do 

experimento de Thomson e após mostrar algumas 

observações experimentais, fui concluindo tais 

observações com os alunos. Nesta aula, eu deveria ter 

passado um questionário inicial com uma pergunta aos 

alunos antes de iniciar o vídeo, mas acredito que não 

tenha sido tão prejudicial assim. Durante o vídeo do 

experimento de Thomson consegui fazer assimilações 

para explicar os fenômenos observados com situações 

cotidianas dos alunos e isso me causou uma sensação 

muito boa. Essa aula se findou ao término do vídeo. 

A3 Ao passar o vídeo para os alunos ele travou um pouco. 

Notei alunos dispersos, o vídeo não era "interessante" 

para eles. Acredito que precisava de algo que chamasse 

mais atenção. 

Os alunos ficaram com 2 ou 3 cartas cada um. Quando 

dissemos que teriam que ler lá na frente, a maioria já 

afirmou que não iria, dissemos então que poderiam ler 

em seus lugares, mas não houve acordo, os que não 

queriam ler simplesmente entregaram suas cartas aos 

colegas que queria ler. 

Enquanto alguns liam os outros nem sequer davam 

atenção, estavam apenas querendo que a aula acabasse 

logo.  

Essa aula definitivamente não deu certo, acredito que 

tanto pela turma, quanto pela atividade. 

A aula não foi 

muito proveitosa, 

os alunos 

demonstraram 

desinteresse.  

A4 A aula de hoje dá-se através da construção de uma linha 

do tempo com o objetivo de reconhecer os modelos 

atômicos em seus diferentes contextos. A aula se inicia 

com a explicação do que os estudantes irão aprender, 

bem como a apresentação dos objetivos. 

A princípio iniciamos a aula com apresentação de um 

vídeo animado que traz algumas informações sobre o 

desenvolvimento das teorias atômicas ao longo dos 

séculos. Em um primeiro momento os estudantes 

conversam bastante ao longo do vídeo, atrapalhando 

muitos outros estudantes assistirem. perguntei a ele se 

eles haviam entendido a proposta do vídeo e eles 

disseram que não foi possível entender por conta do 

barulho que os outros fizeram. Questionei-os se eles 

Faltou tempo 

para execução da 

aula conforme 

estava no 

planejamento, 

apesar das 

conversas 

paralelas, os 

alunos 

participaram 

bastante da aula.  
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gostariam que o vídeo fosse passado novamente e com 

isso reproduzir o vídeo. Após todos assistirem, pedi para 

que os estudantes me explicassem o que eles haviam 

entendido sobre o vídeo. Os estudantes citaram algumas 

partes do vídeo como a descoberta da indivisibilidade de 

átomo, a energia do átomo e o desenvolvimento das 

teorias. 

Fui questionado por um dos estudantes sobre a existência 

do átomo. A partir do entendimento e da preparação que 

tivemos na sala de aula, expliquei para o estudante sobre 

algumas propriedades atômicas e também sobre a 

mutabilidade científica.  

Foi construído uma linha do tempo no quadro, 

começando com o ano de 1100 A.C. até o século XX 

D.C. Foi entregue para alguns estudantes uma carta, 

representando um cientista e para outros, algumas que 

simbolizavam contextos históricos. Propomos aos 

alunos que realizassem a leitura das cartas nos seus 

lugares e em seguida viessem a frente posicionar a carta 

em seu respectivo período histórico. muitos estudantes 

disseram que não iriam ler alguns começaram a debater 

com eles sobre ler em público. Entendemos que algumas 

pessoas realmente tem dificuldade em falar em público, 

porém também entendemos que na sociedade 

coletivizada em que estamos inseridos, é imprescindível 

que os estudantes percam a timidez de falar em público. 

Os estudantes se mostraram muito receptivos com a 

atividade e participaram de todos os momentos. Tiveram 

dois casos em que realmente os estudantes não quiseram 

ler, porém eles não foram pressionadas e deram os 

cartões para outras pessoas que queriam ler. 

Uma das dificuldades que tivemos durante a 

metodologia da atividade, foi em relação a tv pen-drive. 

Salvamos as imagens sequência com a linha do tempo e 

quando fomos utilizá-las para construção da linha do 

tempo, elas estavam fora de ordem e com isso, não 

conseguimos construir a linha do tempo partindo do 

início. Esse problema poderia ter sido resolvido se 

estivéssemos com a linha do tempo previamente em 

pressa para não precisarmos depender exclusivamente 

dos recursos multimídia. Porém essa nova abordagem 

realizada também apresentou aos estudantes que a 

ciência ele não é linear e com o tempo, as descobertas 

não apresentam. 

É possível identificar que a maior falha da atividade foi 

em relação ao tempo. Nessa proposta deu uma aula, não 

conseguimos construir toda a linha do tempo, e não 

demos um fechamento para esta aula. Este erro se 
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encontra na elaboração do planejamento, pois o tempo 

estipulado para a atividade não condiz com a 

metodologia. 

Com essa aula, os estudantes conseguiram conhecer um 

pouco mais sobre a história das concepções atômicas em 

cada contexto histórico e sobre a importância de cada 

modelo para o desenvolvimento científico da época. 

Estudar um conteúdo de Ciências da natureza contribuiu 

para o desenvolvimento dessa atividade, construindo 

argumentos para que pudéssemos discutir com os 

estudantes e entender melhor a proposta da atividade. 

A5 1ºK – No início da aula, foi passar um vídeo 

completando alguns aspectos pontuais a respeito do 

desenvolvimento do átomo no decorrer da história. Os 

alunos (alguns) apresentar um comportamento diferente 

do exercido nas aulas do professor, pois o x,y e z 

conversaram bastante nesse momento, algo que não 

ocorria nas aulas do professor. 

Após o término do vídeo, eu perguntei diretamente para 

x o que ele havia entendido e ele respondeu algo como " 

livro" totalmente diferente do assunto do vídeo. Sendo 

assim, eu exigi que eles tivessem mais responsabilidade 

e compromisso com os estudos porque se eles estavam 

ali, na escola, era para estudar. E exige silêncio. Após 

isso, eu senti que os alunos ficaram um pouco chateados 

comigo, porque eles não quiseram mais participar das 

discussões, tanto que na parte de mostrar a linha do 

tempo eles apenas leram as cartas, e quando 

questionados não diziam nada. Eu fiquei preocupado 

com a situação e meio que pedi o "chão" esquecendo de 

discutir aspectos importantes da linha do tempo. mas ao 

menos o fechamento eu acredito que tenha sido bom, 

visto que os alunos conseguiram obter uma ideia geral 

do desenvolvimento da ciência, no tocante à evolução 

dos modelos atômicos. 

1ºK - O 

licenciando se 

sentiu 

desconfortável 

com o 

comportamento 

da turma, pois 

quando foram 

chamados a 

atenção para 

participar mais da 

aula, eles 

“boicotaram” a 

aula.  

1ºL – Os alunos 

participaram 

ativamente da 

aula, o 

licenciando se 

sentiu satisfeito 

com a aplicação 

dessa atividade.  

1ºL - Nessa aula os alunos se mostraram bem 

interessados, sendo que após o vídeo vários alunos 

conseguiram falar sobre as principais ideias, e as 

discussões foram relevantes. 

Não querendo comparar as turmas, mas já comparando 

(algo involuntário), o 1L, nessa atividade, mostrou um 

pouco mais de "entusiasmo", eles foram mais 

participativos, a ponto de não se sentir envergonhados ao 

lerem as cartas.  

Foi possível verificar que as atividades com vídeo são 

uma forma eficiente trabalhar com essa turma, pois eles 

ficam atento aos detalhes. 
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Essa atividade esteve sobre a minha responsabilidade, e 

por estar na segunda aplicação, pude perceber uma maior 

tranquilidade, fluidez nas perguntas e uma maior 

locomoção dentro da sala. 

Por uma questão de tempo, as últimas cartas não foram 

bem exploradas, mas os aspectos principais foram 

levantados, sendo que ao término, os alunos 

conseguiram tirar as conclusões e alcançar os objetivos 

da aula. 

A6 Para que fosse possível discutir sobre o desenvolvimento 

histórico da ciência, em especial no que se refere à 

construção dos modelos atômicos, foi construída uma 

linha do tempo. 

Incialmente foi passado um curto vídeo, mostrando em 

ordem cronológica os principais modelos e quem os 

elaborou, retomando as ideias das teorias atômicas, 

desde os filósofos gregos até o modelo de Thomson. 

Visto que houve conversa entre os alunos enquanto era 

passado o vídeo, foi perguntado para alguns deles do que 

se tratava o vídeo. Aqueles que conversaram não 

souberam responder corretamente, por isso foi 

necessário falar, brevemente, sobre o que foi mostrado.  

Em seguida, cada aluno recebeu uma carta, que continha 

uma imagem e um breve resumo sobre cada cientista. Os 

alunos foram convidados, um por vez, a ler a carta e 

colocar a mesma na linha do tempo feita no quadro. 

Enquanto isso, falamos rapidamente sobre aquele 

período histórico.  

A linha do tempo começava na Grécia antiga, passando 

por Demócrito, Leucipo, Epiceno, Aristóteles, seguindo 

para o Renascimento com Galileu Galilei, até os séculos 

XVII e XVIII como Boyle, Newton, Dalton, Thomson. 

Foi ressaltado o papel da igreja no “desenvolvimento” da 

ciência, bem como os espações geográficos. 

Os alunos pareciam envolvidos com a atividade, com 

poucos momentos de dispersão.  

A aula foi bem 

planejada e 

executada.  

A7 Iniciamos a aula retomando as ideias importantes sobre 

modelos, como muitos guardaram o material de acabara 

aula, comecei perguntando a eles eram as importâncias, 

e para valorizar os alunos que copiaram e falaram, anotei 

os números como forma de participação da aula.  

Pude perceber que os alunos tem a ideia de que os 

modelos vão sendo modificados, aprimorados, por isso 

são estudados vários modelos.   

Apresentamos, na sequência, o que seria nossa atividade, 

passamos o vídeo, e os alunos neste momento super 

Esta aula foi 

muito boa, e bem 

proveitosa, os 

alunos 

participaram 

bastante, os 

licenciandos 

tiveram domínio 

de sala e de 

conteúdo.  
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colaboraram, assistiram em silêncio, e depois 

começaram a falar sobre o vídeo em uma discussão pelo 

A5.  

A condução da atividade foi muito boa, nesta aula os 

alunos estavam super quietos, prestaram atenção na 

leitura.  

Gostei muito da contextualização que o A5 fez após a 

leitura de cada carta, penso que isso pode ter ajudado os 

alunos a relacionarem os filósofos e as histórias vistas 

em outras disciplinas, como a química, porém como 

ficou muito comprida a linha do tempo, os alunos vão se 

dispersado.  

E no fechamento alguns alunos levantaram 

questionamento “tem algum modelo que ainda não foi 

aceito?” “a alquimia hoje não é aceita, mas tem 

possibilidade de ser aceita algum dia?” achei que foram 

questões muito validas porque mostra que estão 

pensando nos modelos e apesar de tudo ainda tem 

dúvidas.  

A8 Ao iniciar a aula, retomei brevemente a atividade da aula 

anterior, em busca de dar um fechamento melhor a essa 

aula que tem um objetivo tão importante.  

Em seguida, A2 explicou a turma como seria a atividade 

de hoje (linha do tempo) e em seguida, começou a 

construir com os alunos a linha do tempo. Pela primeira 

vez, a sala estava em silêncio, prestando atenção e 

aguardando a sua vez de preencher a linha. 

O A2 teve um papel muito importante ao enriquecer a 

discussão do contexto histórico e os alunos estavam 

atentos a suas palavras. Novamente o tempo foi curto e, 

não conseguimos finalizar a atividade.  

Faltou tempo 

para finalizar 

melhor a aula, 

mas foi muito 

proveitosa tanto 

para os alunos 

quanto para os 

licenciandos.  

 

Aula 4: Atividade do Software 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 Essa aula foi acompanhada pela professora e já era uma 

aula que eu não queria dar. Foi conduzida por mim e 

estava nervosa, pois não gosto de trabalhar com software 

e ainda tinha a presença da professora. Mesmo sabendo 

tudo o que era pra falar, o nervosismo e a insegurança 

aumentaram. A aula se iniciou com o vídeo sobre os raios 

catódicos.  

Após as evidencias serem mostradas nos vídeos eu 

começo explicando cada uma delas. 

O licenciando 

apesar de ter feito 

um planejamento 

onde os alunos 

pudessem 

participar, por 

conta do 

nervosismo isso 

não foi realizado, 

ele falou a maior 
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Nessa parte faltou eu ter perguntado primeiro aos alunos 

o que eles perceberam no vídeo, antes de já explicar o 

que cada evidência mostra.  

Nessa explicação eu falei a maior parte do tempo 

olhando para o vídeo em um tom de voz baixo.  

Em cada uma das evidências eu passei o vídeo, mas 

deveria ter perguntado aos alunos o que eles perceberam 

em cada uma delas fazendo com que eles chegassem a 

alguma resposta.  

Na sala de informática eu inicio dizendo para que os 

alunos respondam à questão prévia e vou tirando dúvidas 

juntamente com o A4 durante a manipulação.  

parte do tempo, o 

que gerou um 

descontentamento 

quanto a sua 

atuação em sala.  

A2 Estava preparando para conduzir essa aula, mas não 

cheguei bem ao colégio e pedi para a A8 conduzir a aula. 

Fiquei apenas auxiliando os alunos a realizarem os 

comandos do software e a responderem às questões 

solicitadas. Como o último horário é menor, os alunos só 

tiveram tempo de responder às solicitações. Não houve 

tempo de fazer o fechamento sobre o experimento de 

Rutherford, frisando que aquele era o experimento e não 

o modelo atômico proposto por ele. 

O licenciando que 

havia se 

preparada para 

aplicar a aula, 

chegou à escola se 

sentindo mal, e 

pediu ao outro 

licenciando que 

conduzisse a aula.  

 

A3 Começamos a aula com o vídeo, mesmo sem todos os 

alunos ter chegado, pois se não, não daria tempo de 

finalizar. 

Depois explicar o vídeo fomos ao laboratório de 

informática. Cada aluno em um computador. 

Passamos o link para eles acessarem. Após a primeira 

observação eles responderam as primeiras questões. 

Como eles tiveram bastante dúvidas a professora ajudou 

a atendê-los. Demos um tempo para responderem e 

fomos para a segunda observação, pedimos então para 

responderem ao restante das perguntas. Eles deixaram de 

responder as últimas perguntas que eram mais 

importantes. 

De acordo com os 

relatos do 

licenciando, 

faltou tempo para 

executar as 

atividades.  

A4 Nesta aula aplicamos um experimento sobre os modelos 

atômicos de Thomson e Rutherford, utilizando o 

software como ferramenta. Objetivo dessa atividade foi 

o de problematizaram o papel do experimento na 

construção do conhecimento científico. 

Aula começou na sala de aula, com uma retomada dos 

conteúdos, bem como a apresentação do modelo atômico 

de Thomson, já que não conseguimos concluí-lo na aula 

da construção da linha do tempo. Foi passado um vídeo 

para os estudantes sobre o experimento dos raios 

A aula foi bem 

planejada e os 

licenciandos se 

sentiram a 

vontade para 

executa-la, a não 

ser pela presença 

da professora em 

sala. Mas os 

alunos 

participaram e 
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catódicos de Thomson e discutido acerca dos principais 

pontos que o vídeo trazia. Enquanto a A1 discutia sobre 

o vídeo, fui ligando os computadores e abrindo-os na 

página do software.  

Os estudantes foram em direção ao laboratório de 

informática onde seria mediada aula. Cada estudante 

sentou em um computador e começamos a explicar como 

se daria a atividade. Salientamos a eles que os 

computadores eram apenas de cunho pedagógico, de 

modo a evitar a distração na hora da atividade. Cada 

estudante teve a oportunidade utilizar um computador, 

pois a qualidade na estrutura do colégio permitiu tal 

ação. Talvez em outros colégios, localizados em 

periferias por exemplo, esse modo de investigação com 

uso de software não funcionaria.  

Os estudantes abriram software e começamos a passar 

algumas orientações para eles, sobre o manuseio do 

mesmo. Eles tiveram diversas dúvidas no começo, 

porém fomos ajudando a todos. O software, com todas 

as ferramentas e explicações sobre o modelo de 

Thomson deixou os estudantes bastante envolvidos com 

a atividade. Eles se mostraram curiosos e interessados e 

logo os primeiros questionamentos em relação ao 

modelo começaram a aparecer. Entregamos aos 

estudantes um questionário, com o objetivo de eles 

refletirem sobre o experimento e organizar os seus 

conhecimentos. Muitos tiveram dificuldades para 

responder algumas questões e fomos de mesa em mesa 

sanar as suas dúvidas. Acredito que em uma sala de aula, 

no período cotidiano da profissão seria dificultoso essa 

dinâmica por conter apenas um professor mediando os 

conhecimentos.  

Na segunda parte da aula, foi manuseado o software 

referente ao espalhamento de átomos de Rutherford. 

Nesta parte, os estudantes já habituados com o software 

não demonstraram tantas dificuldades como no primeiro 

software, conseguindo responder à todas as questões 

propostas. A única dificuldade que eles tiveram foi em 

comparar os dois modelos atômicos e identificar quais 

foram os pontos fracos no átomo de Thomson e que 

foram melhorados no átomo por Rutherford.  

O ponto negativo que eu destaco nessa atividade ou fato 

dos estudantes acreditaram que o modelo exposto no 

software era o real. Nas outras atividades, ao explicar os 

modelos atômicos, eles recorriam aos modelos 

apresentados no software, como se fosse definitivos. 

Acredito que precisávamos ter desmistificado este 

conceito com mais uma aula de fechamento da atividade, 

interagiram o 

tempo todo.  
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pois em nosso planejamento, não foi construída essa 

ideia. Destaco também a a presença dos professores que 

assistiram a atividade como sendo algo que nos 

prejudicou, pois o processo de avaliação permitiu um 

engessamento na nossa postura durante a condução. 

Ao desenvolver essa atividade pude perceber que ela 

consegue construir conceitos químicos de forma 

dinâmica e interativa com os estudantes, os quais 

participaram em todos os momentos da atividade se 

mostrando muito envolvidos com a atividade. 

A5 1ºK – Essa aula foi interessante, pois os alunos foram 

direcionados para um ambiente diferente, e tiveram que 

realizar análises com objeto que a escola possui, mas que 

poucos professores usam, ou sabe usar como ferramenta 

didática. 

O desenvolvimento dessa aula foi muito bom, os alunos, 

acredito, que conseguiram relacionar o vídeo inicial 

(modelo de Thomson) com o modelo do TIC (modelo de 

Rutherford), o questionário estava bem simples de 

resolver, mas como a riqueza de detalhes significativos. 

A A6 (estagiária regente) soube conduzir bem a aula 

questionar os alunos no momento certo, talvez tenha 

faltado explorar um pouco mais o vídeo inicial, mas 

como havia o estudo do modelo de Thomson também no 

software acredito que tenha complementado. Por uma 

questão de tempo, acredito que o fechamento foi 

comprometido, mas foi importante o tempo 

disponibilizado para eles pois ao menos estavam 

refletindo sobre as questões.  

Acredito que essa ferramenta (software) foi muito 

interessante para os alunos, pois eles estavam muito 

atentos, apesar do número reduzido de alunos. 

Foi possível ver também uma maior locomoção da A6 

em sala, pois nas anteriores ela não se deslocava tanto. 

1ºK – Aula 

dinâmica e 

participativa, 

apesar de ter 

faltado tempo 

para um melhor 

fechamento. 

1ºL –  O 

licenciando 

regente percebeu 

que houveram 

algumas falhas de 

sua parte, mas 

mesmo assim, a 

aula foi boa.  

1ºL - Essa aula foi eu que conduziu, e pude verificar que 

os alunos possuem dificuldades em saber interpretar as 

evidências experimentais, porque na parte de exploração 

do vídeo, foi nítida essa dificuldade. 

Eu poderia ter trabalhado de forma diferente com os 

alunos, eu poderia ser questionado eles as três evidências 

contidas no vídeo, e não ter feito e isso apenas na terceira 

evidência, pois as duas anteriores foram mais 

expositivas, e eles apenas concordaram e não 

questionaram. Mas acredito que as questões foram bem-

feitas, por que ao término desse momento da aula, 

conseguimos chegar juntos numa conclusão. 
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No laboratório de informática, pude verificar que eles 

ficaram bem fixados na atividade no primeiro momento, 

mas depois alguns alunos (x, y) começaram a entrar em 

sites diferentes do software e foi chamado a atenção 

deles, e eles pararam. 

No último momento da aula, o fechamento, não foi 

possível fazer de forma correta, pois já estava 

terminando a aula, mais ou menos os alunos tiveram um 

tempo suficiente para manipular o software e responder 

às questões. 

A6 A ênfase da unidade didática foi dada aos modelos 

atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. Para 

demostrar o experimento de Rutherford, utilizou-se um 

software. Nesse software havia a opção de visualizar o 

átomo conforme o modelo de Thomson (uma massa 

densa e maciça positiva incrustada de cargas positivas) e 

conforme o modelo de Rutherford (uma região central 

contendo carga positiva). Os alunos foram convidados a 

visualizar e posteriormente, anotar suas observações, 

referente ao bombardeamento de partículas alfa para os 

dois modelos atômicos. Foi entregue uma folha, 

direcionado as observações, perguntando sobre a 

trajetória das partículas alfa, que poderia ser retilínea ou 

não, e o numero de desvios sofridos. Os alunos deveriam 

analisar os modelos em si e as cargas das espécies 

envolvidas no experimento.  

Nessa aula verificou-se a colaboração dos alunos, que 

pareciam envolvidas com a atividade, e o interesse frente 

ao experimento visto no software. Em geral os alunos 

apreciam aulas não tradicionais e esse fator contribui 

para um bom encaminhamento da atividade.  

Os licenciandos 

ficaram satisfeitos 

com a aplicão da 

aula, uma vez que, 

os alunos 

participaram 

ativamente.  

A7 A aula foi iniciada em sala no qual o A5 começou a 

condução apresentando os vídeos dos experimentos de 

raios catódicos e conduziu uma breve discussão.  

Enquanto isso, fui ao laboratório de informática para 

organizar os computadores, abrir o software e deixar 

tudo pronto para a hora que os alunos chegassem, quando 

desceram para o laboratório de informática, eu ainda 

estava finalizando alguns computadores, mas acredito 

que isso não tenha comprometido o tempo da atividade. 

Assim que foram se acomodando comecei a ler o roteiro 

das atividades junto com os alunos, e tentei acompanhar 

para sanar todas as dúvidas. 

De modo geral todos realizaram a atividade proposta sem 

grande dificuldade, mas como sempre tem aqueles 

entrando em outros programas, fazendo brincadeiras, 

A aula foi 

executada 

conforme o 

planejamento, 

sem maiores 

problemas.  
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então tivemos que ficar em cima, algumas vezes foi 

necessário chamar a atenção.  

A8 Na aula de hoje fomos ao laboratório de informática para 

realizar atividade do software. Para iniciar retomei as 

ideias discutidas sobre o experimento de Thomson, 

observado pelo vídeo. Em seguida, entreguei a folha com 

as atividades da aula de hoje e pedi para que 

respondessem à questão prévia, depois de responderem, 

dei o comando da atividade do software para o átomo de 

Thomson e depois de realizada essa primeira parte, para 

o átomo de Rutherford. Enquanto os alunos faziam, eu o 

A2 estivemos tirando algumas duvidas individuais. Mais 

uma vez o tempo foi nosso inimigo, não foi possível 

discutir as questões ainda nessa aula.  

Apesar de ter gostado muito da proposta da atividade 

com o software, sai um pouco decepcionada dessa aula, 

a turma é muito grande, em média 35 alunos, então o 

laboratório estava muito cheio, o que causou um barulho 

muito grande, devido as conversas dos alunos (a maioria 

sobre a atividade), o que causou um aumento em meu 

tom de voz (que já não é baixo). Em alguns momentos 

parecia que eu estava gritando e ninguém me ouvia.  

Contudo, não mudaria nada nessa aula, a não ser algumas 

questões. O ideal mesmo seria trabalhar com menos 

alunos, mas isso não cabe a mim. Mudaria também 

alguns aspectos em minha condução, por exemplo, 

explicar melhor o que as questões estavam pedindo.  

Os licenciandos 

ficaram muito 

satisfeitos com a 

aula, pois tudo 

aconteceu 

conforme o 

planejamento, a 

não ser pelo fato 

de ser uma turma 

grande para o 

tamanho do 

laboratório de 

informática, o que 

causou conversas 

paralelas.  

 

Aula 5: Atividade do Estudo de Caso 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 A4 conduz essa aula e iniciou uma retomada com os 

alunos. Ele relembra que a aula passada foi a do software 

e pergunta: O que nós vimos na última aula? O que diz o 

modelo de Thomson? 

Ele explica que o modelo de Thompson as partículas 

passavam e pergunta: E no de Rutherford? Sem dar 

tempo para que os alunos respondessem, A4 fala que as 

partículas se repeliam porque existia um núcleo (essa 

informação não era para ser dada nesse momento).  

Na fala de A4 ele passa segurança e também fala em tom 

alto que fica claro para os alunos.  

Nesse momento (da explicação) entram 3 alunos 

interrompendo a aula e cantando. A4 manda os alunos 

Os licenciandos 

tiveram alguns 

problemas de 

comportamento, 

não com todos os 

alunos, com três 

alunos para ser 

mais exato. A aula 

foi boa.  
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sentar, porém acho que deveríamos ter colocado eles 

para fora.  

Os alunos começaram a leitura do material do estudo de 

caso e A4 mostra no mapa por onde Rutherford passou 

com o auxílio dos alunos.  

Nessa hora os mesmos alunos que entraram atrasados 

atrapalham novamente, A4 retoma perguntando “quem 

gostaria de ler?” 

Os alunos vão lendo e A4 vai explicando e elencando os 

pontos principais do texto. Durante a leitura do texto os 

alunos leem sobre Rutherford trabalhar com Geiger e 

Marsden e A4 relembra a pergunta do pré-teste sobre os 

cientistas trabalharem sozinhos. Achei muito importante 

essa fala de A4 e um ponto positivo para o pós teste. 

Ao termino da leitura o A4 organiza os alunos em 

grupos.  

Após a formação dos grupos e A4 explica a atividade, 

porém acho que isso deveria ser feito antes da formação 

dos grupos, pois o ato deles levantarem e trocarem de 

lugar, deixam-os agitados e o A4 teve que falar ainda 

mais alto. 

A leitura dos alunos em grupos tinha mais conversas que 

antes, mas ainda assim, acredito que a aula foi bem 

conduzida. Acho que A4 conseguiu “controlar” a turma. 

Nessa aula eles utilizaram o suporte e as bolinhas para 

retratar o experimento de Rutherford.  

O fato de a maio parte das bolinhas não passarem a 

discussão, percebido isso, A4 deveria não ter contado ou 

dado outro jeito de discutir que apenas 1% eram 

desviados, ou seja a maioria teria que ter passado de 

acordo com o experimento.  

Ao final da discussão A4 propõe que os alunos criem 

seus modelos que na próxima aula será apresentado.  

A2 Não pude assistir essa aula por problemas de saúde.   

A3 Acredito que para eles compreendessem melhor o texto, 

a leitura deveria ser mais dinâmica e com mais 

discussões, porém o tempo é curto e não daria tempo de 

finalizar a atividade proposta para aula.  

A única coisa que eles prestaram mais atenção no texto 

foram as evidências para propor o modelo, o restante 

ficou mais como material para eles guardarem.  

A utilização da maquete e das bolinhas para "mostrar" 

como eram as evidências tornou a visão dos alunos mais 

O licenciando 

destacou que a 

leitura não 

chamou a atenção 

de todos os 

alunos. 
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clara, porém alguns, se prenderam a maquete como o 

próprio modelo. 

Eles ficam preocupados em desenhar o modelo certo e 

não aquilo que eles interpretam com as evidências.  

Conversei com aluno que copiou da internet e a dupla 

dela acabou para quando o outro modelo. 

A4 Nesta aula, propomos aos estudantes a realização de um 

estudo de caso, bem como a criação de um modelo 

atômico e um debate entre eles. O objetivo dessa aula foi 

fazer com que os alunos compreendessem os aspectos 

históricos envolvidos na descoberta da radioatividade, 

solucionar um problema mediante um estudo de caso e 

verificarem a relação entre radioatividade e a proposta 

do modelo atômico de Rutherford. 

Em um primeiro momento dividimos os estudantes em 

grupos, escolhidos por nós. O objetivo dessa dinâmica 

foi o de separar as "panelinhas" formadas durante as 

aulas, as quais foram analisadas durante o processo de 

observação, em que observando que os estudantes 

conversavam muito entre seus pares. Na primeira 

atividade em grupo que propomos, eles conversaram 

bastante esse foi um dos motivos que nos levou a 

reorganizar a sala. 

Entregamos um texto para os alunos, para eles 

realizarem a leitura do mesmo em grupo. Ao se 

depararem com o texto, os alunos nos questionários 

sobre o tamanho dele. Os estudantes não tem o hábito de 

ler, seja em casa ou na escola e texto como o que nós 

levamos, grandes e com palavras rebuscadas dificulta a 

sua compreensão.  

Para garantir que a leitura do texto fosse feita, cada 

integrante do grupo fez a leitura de um trecho do texto, 

de modo que todos os grupos lessem no texto. Em 

diversos momentos, os estudantes se dispersam, 

conversando entre si. Precisei chamar atenção, seja de 

forma oral ou apenas com olhares. Em um momento da 

leitura, pedi a um estudante que parasse de expliquei aos 

alunos que eles precisavam respeitar quando outra 

pessoa realizava a leitura. 

Após a leitura do texto, fizemos uma breve discussão, 

elencando os principais pontos dos textos. A princípio, 

os estudantes entenderam a proposta da leitura, pois 

participaram das discussões e alguns fizeram perguntas 

sobre o texto. 

Entregamos a segunda parte do texto para os estudantes, 

sobre o estudo de caso e novamente, eles tiveram que 

Apesar de os 

alunos 

reclamarem da 

leitura dos textos, 

os licenciandos 

conseguiram 

cumprir os 

objetivos 

propostos no 

planejamento.  
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realizar a leitura do texto que explicava como a 

radioatividade influenciou na construção do modelo 

atómico de Rutherford. 

Após os estudantes visualizarem o processo de 

experimentação que Rutherford utilizou, a partir de uma 

maquete trouxemos que demonstravam o espelhamento 

das partículas alfa. A maquete se consistia em uma tela 

presa a um suporte de madeira e algumas bolinhas de 

ping-pong representando as partículas. Convidamos um 

estudante para lançar as bolinhas em direção a grade e 

contar quantos passaram e quantas repeliram. 

explicamos novamente sobre o modelo para os 

estudantes, agora com o auxílio da maquete. Os 

estudantes demonstraram que entenderam o conceito das 

partículas e o porquê de algumas serem repelidas, 

levando em conta a presença do núcleo. Um ponto 

negativo que destacou dessa atividade, com auxílio da 

maquete os estudantes tomaram para si a exemplificação 

do modelo como verdade absoluta, aparecendo em 

algumas falas no decorrer do planejamento. 

Foi entrega aos estudantes uma cartolina, para que cada 

grupo representasse o modelo atômico, de modo a propor 

um modelo que explicasse a composição da matéria 

partir do que havia sido estudado. Os estudantes também 

deveriam anotar os motivos que os levaram a criar esse 

modelo. 

Acredito que essa ontem a sido um pouco mas antes para 

os estudantes, pela quantidade de coisas que produzimos 

e por conta dos textos que eles foram submetidos à 

leitura. Porém, acredito que todas as dinâmicas 

realizadas nesta aula foram de grande utilidade e 

conseguiram cumprir todos os objetivos propostos. 

A5 1ºK – Essa aula, ao meu ver, tinha tudo para ser 

interessante e ser o "ponto alto" dá sequência didática, 

no entanto eu me senti um pouco frustrado, por que deu 

a impressão de que os alunos não entenderam os 

objetivos da aula. 

Bom, mas primeiramente devo ressaltar que foram 

relembrados os conceitos trabalhados no software, da 

aula anterior. 

Nessa aula, fui eu que conduzi, e eu tive um pouco de 

dificuldade "acalmar" a sala. A leitura do texto de apoio 

foi interessante pois foram os alunos que leram. Mas o 

texto do estudo de caso em si, eu acho que poderia ter 

trabalhado diferente. Seria melhor que os alunos 

tivessem lido em voz alta, e não apenas ler sozinhos (em 

silêncio). Eu também deveria ter explorado, mas o 

1ºK – Esta aula 

não obteve o 

resultado 

esperado pelo 

licenciando, pois 

os alunos estavam 

bem agitados.  

1ºL – Com essa 

turma foi 

diferente, eles 

participaram, 

leram o texto e 

interagiram com o 

licenciando.  
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material de apoio, discutidos aspectos históricos 

também, não apenas químicos. 

Enfim, hoje eu faria diferente... Em relação a proposta de 

modelo si, foi até interessante, apesar dos alunos terem 

dificuldades para relacionar experimento e teoria, os 

modelos foram aceitáveis. No entanto, a divisão dos 

grupos não contribuiu muito, pois como ficou a critério 

deles (alunos), os grupos ficaram desproporcionais e 

houve um aumento na indisciplina pois eles 

conversavam muito alto e pouco faziam as atividades. 

Claro, não foram todos os grupos que procrastinaram, 

mas a grande maioria, não aproveitando o tempo da aula. 

E, obviamente não conseguiram terminar nessa aula 

proposta de modelo. 

 

 

 

1ºL - Bom nessa aula, conduzida pela A7, pode-se 

verificar que a postura dela é coerente, com grande 

deslocamento em sala é um tom de voz adequado. 

Diferentemente da minha aula de regência no primeiro 

1ºK, a A7 explorou, mas o texto de apoio, mostrando o 

mapa mundi (que não estava no planejamento) os países 

onde Rutherford viveu e trabalhou, o que permitiu um 

olhar diferente pelos alunos. 

No início da atividade ela explorou o software da aula 

anterior e dialogou (ao menos tentou) com os alunos. 

Na atividade, propriamente dita, os alunos se 

voluntariaram para ler os textos, sendo que foi lido os 

dois textos em voz alta, o que achei muito interessante, 

pois deu mais dinâmica para aula. ela retornava alguns 

detalhes no meio da leitura, fazendo os alunos entender 

melhor o texto. 

Para o estudo de caso, ela soube explorar bem as 

evidências experimentais (com o uso da maquete). No 

entanto, a partir do momento que foram divididos os 

grupos nós perdemos um pouco do controle da turma, 

pois eles começaram a conversar muito alto e assuntos 

aleatórios. Mas até que conseguiram propor ideias 

significativas e coerentes (não avaliando nesse 

momento). 

Não foi possível terminar tudo nessa aula, então 

deixamos um pouco para próxima (fechamento). 

O bom dessa aula de estudo de caso foi que conseguimos 

trabalhar um pouco de cada grupo, o que aumenta e 

melhora a relação professor-aluno em sala de aula, visto 

que em muitos casos essa relação é conflituosa e/ou 

muito distante. Acredito que é necessário ter uma 

aproximação maior entre professor e aluno, pois a sala 



 

314 

 

de aula tem que ser um lugar harmonioso e acho que essa 

atividade foi capaz de promover isso, apesar dos 

momentos de confusões vivenciados. 

A6 Após a aula com o software, os alunos foram convidados 

a resolver um problema, cuja solução seria propor um 

modelo com base nas evidências experimentais de 

Rutherford. Para isso, os alunos foram divididos em 

grupos e iniciaram a leitura do texto de apoio, que trazia 

uma breve discussão do contexto histórico de 

Rutherford, detalhes e figuras do experimento, bem 

como os demais cientistas que contribuíram diretamente 

para a realização do trabalho.  

Além disso, montou-se uma maquete com arame, que 

continham espaços vazios, semelhantes a folha de ouro 

utilizado no experimento. Bolinhas que seriam as 

partículas alfa, deveriam ser arremessadas em direção a 

tela. Um aluno foi convidado a fazer os arremessos e os 

resultados foram discutidos, isto é, as partículas que 

atravessaram, bateram e voltaram e foram desviadas.  

Os alunos conversaram bastante durante a realização, 

alguns grupos referentes a construção do modelo, alguns 

sobre assuntos aleatórios.  

De forma geral, pode-se dizer que os alunos começaram 

a elaborar ideia para o modelo. 

Aula proveitosa, a 

partir das 

atividades os 

alunos puderam 

entender melhor 

sobre o assunto 

discutido.  

A7 Iniciamos a aula entregando o material impresso, e 

organizamos a leitura de forma que os alunos fizessem a 

leitura em voz alta, fui parando a cada parágrafo, fizemos 

o uso de um mapa mundi neste momento para que os 

alunos pudessem visualizar toda a trajetória de 

Rutherford.  

Na sequência do texto pedimos para que os alunos se 

dividissem em grupos de até 5 alunos, enquanto eles se 

organizavam entregamos as folhas para respostas do 

modelo. Mesmo que a atividade fosse em grupo pedi 

para que cada alunos fazer o seu pois sei que esta turma 

tem um comportamento difícil, em relação a conversa 

principalmente, por isso a entrega seria individual.  

Durante o período disponibilizado para a discussão do 

modelo, percebi muitas dificuldades, não sei se não 

entenderam o objetivo da atividade, alguns grupos 

representaram na aula do software, então fui passando de 

grupo em grupo questionando os modelos, com o 

objetivo de fazer pensar na proposta dele, e explicando o 

que deveria fazer para os que não entenderam.  

Deixei claro que além do modelo precisariam escrever 

como o modelo funciona e suas características, porém 

O licenciando 

relatou que os 

alunos não 

haviam entendido 

sobre o conteúdo 

aplicado, uma vez 

que, percebeu 

dificuldade ao 

responderem as 

atividades.  
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poucos alunos fizeram como pedimos, acredito que foi 

devido a conversa, precisei tirar um aluno de sala, para 

conversar com ele lá fora por causa da conversa alta.  

A8 Como não havia discutido as questões na ultima aula, fiz 

isso ao inicio da aula de hoje. Percebi que não respondi 

aos alunos o que eles haviam respondido, fui falando a 

resposta “logo de cara”. Talvez tenha feito isso por uma 

preocupação com o tempo (inconsciente), visto que as 

aulas anteriores nunca haviam sido finalizadas na mesma 

aula, e já estávamos atrasadas com o cronograma inicial. 

Logo após a “discussão”, disse a eles que na última aula 

havíamos começado a estudar experimento de 

Rutherford, mas que ainda não sabíamos quem era ela. 

Dei então, um tempo para que lessem o texto sobre a 

história de Rutherford, mas para meu desgosto, ninguém 

estava lendo, a maioria estava conversando com o colega 

ao lado, sendo assim, comecei a ler com eles, pedindo 

para cada um ler uma parte e, fui fazendo algumas 

explicações quando necessário. Em seguida, começamos 

a ler o exto do estudo de caso após a leitura, pedi para 

que eles se organizassem em grupo, novamente por 

afinidade, visto que apesar da conversa eles haviam 

produzido, então dei o comando da atividade. 

Passando em torno de 10 minutos a aula já iria encerrar, 

então pedi que eles trouxessem uma cartolina para 

terminamos a atividade nos primeiros 15 min da aula e 

em seguida, fazermos o debate. 

Tive a impressão que eles não gostaram da atividade de 

leitura, vistos que pouco se interessam para lerem 

sozinhos, inicialmente. Contudo, acho a atividade 

importante, talvez o ideal seja mesmo fazer essa leitura 

mais dinâmica, mas a princípio minha ideia era discutir 

os aspectos principais após a leitura deles. 

Os alunos 

reclamaram por 

terem que fazer a 

leitura do texto, e 

para o 

licenciando faltou 

tempo para 

aplicar uma aula 

de qualidade.  

 

Aula 6: Atividade do Debate 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 Essa aula foi conduzida por mim, minha voz é bem 

irritante e eu inicio com a formação dos grupos da aula 

anterior.  

Os alunos tem cerca de 15-20 minutos para terminar a 

atividade da aula passada e passa-las na cartolina.  

Dado o tempo, peço a atenção dos alunos para que as 

apresentações comecem. Cada grupo terá “5 minutos” 

para apresentar seu modelo.  

Esta aula foi 

bastante 

dinâmica, os 

alunos fizeram as 

suas 

aprensatações em 

grupo, houve 

discussões sobre o 
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Os alunos conversam muito e eu peço atenção dos 

alunos.  

O grupo 1 começa apresentar e ainda há muita conversa. 

Novamente eu peço “silêncio!”. 

O modelo proposto pelo grupo 1 acredita que o 1% se 

repele por passar pelo núcleo e o restante passa porque 

atravessa a eletrosfera. Pelo desenho do cartaz entendi 

que eles “passavam” os espaços vazios e não prestei 

atenção que elas tinham dito “eletrosfera”, essa 

apresentação poderia ter dado mais discussão. 

Na sequência, o grupo 2 apresenta. Os alunos estão bem 

agitados ainda e pedimos silêncio. Começa a 

apresentação do grupo 2. Ambos os grupos entenderam 

que o fato das partículas se repelirem era porque estava 

próxima ao núcleo que também tinha carga negativa. 

Então eu pergunto: 

- “Porque algumas se repelem e outas não?” 

Eles citam a eletrosfera, mas não explicam. Uma do 

grupo diz que alguns núcleos são positivos. Então o A4 

questiona:  

- “Então existem dois tipos de núcleo?” 

E os próprios alunos dizem que não.  

A4 questiona que as partículas alfas são representadas 

por 2 bolinhas brancas e duas pretas pergunta porque são 

constituídas de dois ELEMENTOS. Os alunos 

respondem que uma cor simboliza prótons e outa elétron.  

Eu pergunto se os alunos consideram o modelo coerente 

todos concordam.  

Então o grupo 3 inicia-se a apresentação. 

O grupo 3 fez uma apresentação da grade que levamos 

na aula anterior e as bolinhas. Segundo eles a grade era 

positiva e por isso as partículas (bolinhas) negativas 

passam por elas. Já quando as partículas eram positivas 

elas voltavam pois “positivo com positivo se repelem”. 

Então eu questiono: Mas as bolinhas não são iguais? 

Vocês acham que elas têm cargas diferentes? 

Eles concordam, então eu pergunto para a turma: Gente 

vocês acham os modelos deles coerente? Eles discordam 

e todos querem argumentar.  

Um dos alunos contra argumenta que as partículas alfas 

são positivas, que não tem partículas alfas negativas  

conteúdo, foi uma 

aula muito boa.  
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Outo aluno faz uma pergunta e sala conversa bastante, 

mesmo que estão interagindo. 

[Momento me que o aluno contra argumenta sobre as 

partículas alfa serem todas negativas, deveria ter sido 

voltado ao grupo 3 para que eles debatessem, isso não foi 

feito] 

O grupo 4 começa a apresentação. No desenho deles há 

a representação do modelo de Rutherford e um dos 

alunos começa a explicar que existia um núcleo e que os 

elétrons estão em volta dele. O sinal toca e não dá tempo 

de finalizar as apresentações, um aspecto negativo foi a 

falta de tempo.  

A2 Os alunos estavam mais eufóricos que o comum. 

ouvindo relatos de outras turmas sobre essa aula, A8 

propôs uma metodologia diferente para conduzir do 

debate e eu achei interessante e resolvemos adotar. Os 

grupos deveriam prestar atenção nas apresentações dos 

colegas a ponto de formular e anotar uma questão aquele 

grupo. Após finalizadas as apresentações, não dava 

tempo de iniciar o debate propriamente dito, então 

pedimos que a turma aguardasse o fim da aula, mas os 

alunos estavam impossíveis. Todos querendo ir embora. 

A8 e eu não conseguimos controlar a situação e o 

professor ficou muito furioso e ameaçou a turma de ficar 

até às 18h dentro da sala. Após essa ameaça, eles se 

acalmaram e aguardar um em silêncio. 

Foram duas aulas 

para a realização 

do debate. 

1ª - Os alunos 

fizeram as 

apresentações, 

mas não houve 

tempo para as 

discussões. A 

turma estava 

muito agitada.  

2 ª – A segunda 

parte da aula foi 

mais proveitosa, 

houveram 

questionamentos 

e discussões.  

Solicitei que os alunos fizessem um semicírculo e tivesse 

em mãos as perguntas que tinham realizado para cada 

grupo. Por modo de sorteio, fomos decidindo o que faria 

pergunta para quem. A A8 anotava todas as perguntas 

realizada pelos alunos, para depois da avaliação do 

debate, teríamos dados para avaliar. Cada pergunta 

realizada, eu tentava esclarecer para o grupo o qual foi 

direcionado. Houve perguntas interessantes. Alguns 

alunos conseguiram extrapolar e se questionaram como 

o núcleo atômico poderia existir se a apenas cargas 

positivas. 

A3 Essa aula ainda não estava pronta na U.D., portanto não 

tinha conteúdo suficiente nela para entender como seria 

aplicada. Como a regência era do A9, apenas ele recebeu 

as orientações sobre a aula. Fiquei extremamente perdida 

por conta disso e não participei nenhum momento. Na 

hora não sabia se prestava mais atenção nos alunos ou no 

A9 para tentar me "encontrar". 

Pelo que pude perceber o A9 ministrou muito bem a aula, 

ele tem domínio e sabe e consegue atenção dos alunos.  

Um dos 

licenciandos ficou 

“perdido” 

durante a aula, 

mas o outro 

conseguiu 

executar uma boa 

aula.  
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Mesmo sendo uma aula teórica ele conseguiu, no 

decorrer da aula, fazer os alunos participarem. 

A4 Os estudantes nessa aula retomaram o conceito de átomo 

de Rutherford, de modo a propor um modelo atômico de 

acordo com as evidências estudadas na aula anterior e 

debater entre si o qual modelo representaria melhor o que 

foi estudado. Objetivo da aula de hoje foi a de levar os 

estudantes a apresentar argumentos sobre o modelo 

proposto, confrontar as ideias entre os estudantes e 

construir a ideia da importância de cada um modelo para 

uma devida explicação sobre o átomo.  

Os estudantes reuniram novamente em grupo para que 

pudesse terminar os modelos representados no cartaz, 

bem como levantar os argumentos para que pudessem 

utilizar nos debates. Essa atividade deveria ser feita em 

casa, para ganharmos tempo na aula e todos pudessem 

apresentar. Porém foi constatado que os estudantes não 

fazem os trabalhos em casa, ou se fazem, copião da 

internet. 

Após os estudantes terminarem o que foi proposto, 

pedimos a cada grupo que levantasse de onde estava 

sentado e argumentasse o porquê de seu modelo ser o 

melhor entre os outros, quais eram suas propostas para 

explicar a composição da matéria, como o modelo 

proposto se diferencia dos outros, principalmente o de 

Thomson. 

Os estudantes apresentaram o cartaz, bem como 

levantaram argumentos sobre a construção do mesmo. 

Praticamente todos os grupos construíram modelos, que 

de alguma forma representava o átomo. Alguns deles se 

remeterão ao átomo de Rutherford. Outros, ao 

experimento representado através da maquete. E ainda 

alguns representaram a partir do software. Porém todos 

conseguiram explicar o que haviam criado, utilizando-se 

de argumentos científicos. 

Pedimos para o resto dos estudantes para fazerem 

perguntas para o grupo, sobre algo que não haviam 

entendido, sobre mais informações e se há alguma 

contradição com o modelo e as evidências estudadas. 

Muitos estudantes, participaram do debate em certos 

momentos, precisamos organizar as falas, pois todos 

queriam fazer perguntas ao mesmo tempo. Quando todos 

os estudantes perguntaram, começamos a fazer algumas 

perguntas, a fim de mediar os debates. 

Não conseguimos terminar as atividades, fazendo com 

que todos os grupos se apresentaram por conta da 

quantidade de questionamentos que foram aparecendo 

Os licenciandos 

ficaram muito 

satisfeitos com os 

resultados desta 

aula, pois os 

alunos 

participaram 

ativamente, 

levantando várias 

questões, um dos 

motivos de eles 

não terem 

conseguido fazer 

o fechamento da 

aula.  
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durante atividade. acredito que essa atividade tem um 

potencial enorme de provocar a criticidade entre os 

estudantes, bem como construir o conhecimento acerca 

dos modelos atômicos. 

A5 1ºK – No primeiro momento da aula, os alunos tiveram 

um tempo para discutirem com seus grupos a respeito 

dos seus respectivos modelos. 

O 1ºk tem o perfil de não falar muito em sala, então foi 

bem complicado retirar deles algumas informações, mas 

até que foi produtivo, por que ao menos conseguiram 

explicar suas ideias, mas não conseguiram dizer o porquê 

os modelos dos outros grupos não eram coerentes em 

relação aos seus pontos. Nós tentamos explorar isso, mas 

eles são quietos para essas coisas, é perfil deles. 

Acredito que deveria ter explorado mais os pontos e 

contrapontos dos grupos, mas realmente foi complicado. 

Talvez fazendo perguntas mais simples, mais diretas, 

mas não sei também. 

Enfim, eles conseguiram propor e verificar os modelos, 

mas o debate entre eles mesmo não foi possível. 

1ºK – Os alunos 

não tem o perfil de 

expor as suas 

ideias de acordo 

com o 

licenciando, o que 

dificultou as 

discussões.  

1ºL – Com esta 

turma houve mais 

participação, mas 

não de toda a 

turma, dos cinco 

grupos formados, 

três deles tiveram 

uma melhor 

participação.  

1ºL – Essa aula foi interessante, por que os alunos 

realmente falaram, mas dois grupos ficaram conversando 

e tumultuando a sala, no entanto os demais realmente 

explicaram e defenderam os seus respectivos modelos. 

Como eles formaram um semi-círculo na sala, foi 

complicado, pois eles ficaram próximos dos seus 

colegas, então foi difícil de debater.  

No momento dos nossos questionamentos, o professor 

também nos auxiliou nos questionamentos e contribuiu 

muito, porque ele fazia as perguntas numa linguagem 

mais simples para os alunos. Sim, eu tenho dificuldade 

de questionar e ser mais simples nos diálogos, então foi 

importante essa intervenção do professor. 

No geral, três grupos discutiram bastante, e nós nos 

direcionamos a esses grupos, embora soubéssemos que 

isso não é tão didático, mas foi uma das formas que nos 

encontramos, porque chamar atenção ou separar não 

foram suficientes. 

Ao término da aula, o professor disse que fizemos certo 

de dar atenção maior aos grupos interessados ele disse 

que é uma questão de sobrevivência em sala. Mas acho 

que temos que saber lidar melhor com isso, E isso se 

adquire com o tempo. 

A6 Visto que os alunos não concluíram todas as atividades, 

foi cedido um tempo da aula para o termino. As questões 

Os licenciandos 

procuraram 



 

320 

 

norteadoras do debate foram passadas no quadro e os 

alunos nos grupos deveriam, simultaneamente, discutir 

as respostas.  

1. Como seu modelo explica as evidencias 

observadas por Rutherford? 

* Os alunos discutiam sobre interação eletrostática 

(atração e repulsão de cargas). 

2. Como seu modelo se diferencia do modelo 

proposto por Thomson? 

* Os alunos discutem sobre os desvios da trajetória das 

partículas alfa.  

3. Porque o modelo proposto por você é coerente? 

* Os alunos discutiam sobre a repulsão eletrônica.  

Observou-se que os alunos não se envolveram no debate, 

e nem todos se comprometeram com a atividade.  

Nos últimos minutos da aula foi falado sobre a avaliação, 

onde deveria ser elaborado uma história em quadrinhos 

a partir do modelo de Rutherford, essa atividade teve 

nota atribuída para avaliação de recuperação de trabalho.  

Nas gravações ficou evidente que tentamos estimular a 

participação dos alunos com questionamentos, sem 

muito sucesso. A maioria dos alunos preferiram escrever 

a verbalizar as ideias.  

estimular a 

criatividade e a 

participação dos 

alunos.  Não 

obtendo muito 

êxito nisso.  

A7 Como poucos alunos finalizaram a atividade, resolvi 

devolver para os grupos finalizarem nos primeiros 10 

minutos de aula, para isso fiz algumas sugestões do que 

poderiam escrever sobre os modelos de acordo com cada 

proposta.  

Isso acabou nos atrasando um pouco, como na aula 

anterior não deu tempo de finalizar as atividades e dar as 

instruções de como seria feito o debate, a atividade ficou 

meio perdida. 

Comecei o debate pedindo para o grupo que estava 

conversando mais explicar seu modelo, na sequência 

para a turma se o modelo era coerente, e assim fizemos 

para os demais grupos, porém acho que faltou os alunos 

participarem mais no sentido de fazer perguntas para os 

outros alunos.  

Quase no final da aula o ultimo grupo que apresentou 

dizia que a partícula alfa hora era positiva, hora era 

negativa, assim explicaria as partículas que passavam e 

as que repeliam, foi assim que decidi focar nas discussão 

dos alunos que estavam de fato participando, rendeu uma 

Os licenciando 

iniciaram a aula, 

voltando a 

atividade da aula 

anterior, o que 

atrasou um pouco 

a aula, dos grupos 

existentes na sala, 

apenas dois grupo 

participaram 

mais ativamente 

das discussões.  
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discussão muito legal em 2 grupos enquanto os demais 

conversavam.  

A8 Ao iniciar a aula passei alguns recados, como a mudança 

da data da HQ e da avaliação, devido a paralisação no 

dia 30/08. Ou seja, vamos atrasar mais uma aula.  

Demos o comando do debate então, explicando como 

funcionaria. Isso também planejamos a parte, pois no 

planejamento não havia um exemplo de como o debate 

poderia ser organizado.  

Eu havia me preparado, fazendo algumas perguntas, mas 

praticamente não usei. Quase todos os grupos fizeram 

perguntas e surgiram perguntas muito interessantes, 

como:  

• Do que são formadas as partículas alfa e qual a 

importância delas no átomo? 

• Como faz para colocar as partículas alfa 

incidindo na folha? 

• Do que a folha/lâmina de ouro é constituída? 

entre outras. 

É possível observar que as perguntas não foram muito 

voltadas para a explicação dos modelos em si, visto que 

a maioria explicou e representou de acordo com o 

software, mas que entenderam a essência do experimento 

de Rutherford e a conclusões que ele tirou. 

Ao final o A2 deu um fechamento, a partir de uma das 

perguntas, fazendo alguns esclarecimentos sobre o 

átomo de Rutherford. 

Eu gostei muito dessa aula, percebi que os alunos 

também gostaram, visto que participaram bastante. 

Achei que a nossa organização foi muito valida para que 

debate não ficasse sem perguntas e realmente deu muito 

certo. 

A aula cumpriu 

com seus 

objetivos, os 

alunos 

participaram e os 

licenciandos 

ficaram satisfeitos 

com a sua 

atuação.  

 

Aula 7: Aula de fechamento 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 Essa aula foi conduzida pelo A4.  

Ele cola todos os cartazes no quadro e continua as 

apresentações que ficaram pendentes da aula passada. 

Os alunos conversam bastante uma aluna chama a 

atenção da turma. O grupo 4 apresenta um experimento 

diferente, mas a discussão não foi bem aproveitada por 

nós. 

Foram duas aulas 

para o 

fechamento. 

Na primeira aula 

houveram muitos 

questionamentos, 

e os alunos 
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No final das apresentações A4 começa o fechamento 

iniciando com a pergunta “qual a estrutura atômica? Do 

que é feito o átomo?”  

Os alunos respondem e o A4 anota no quadro. A4 

pergunta aos alunos “O que é massa? Quanto de massa 

você pesa? Nessa pergunta os alunos ficaram sem saber 

o que responder. Agora eu faço a pergunta: Onde fica 

tudo isso no átomo? Fica solto?  (A4 pergunta se 

referindo aos prótons, nêutrons, núcleo e elétrons) O que 

fica ao redor? E os alunos respondem: a eletrosfera. A4 

questiona e onde estão os elétrons? Logo os alunos 

respondem, na eletrosfera. A discussão do A4 nesse 

momento foi muito produtiva deixando que os alunos 

respondessem e trabalhando a partir das respostas dos 

mesmos. Onde fica os prótons e nêutrons? Questiona. E 

os alunos respondem no núcleo. Ele discute o tamanho 

do átomo e todos interagem. O4 também usa bastante o 

quadro o que foi muito bom. Também fala bem alto. Ao 

final da discussão A4 diz que não existem espaços vazios 

nos átomos e sim existe um núcleo. Esse foi o ponto 

negativo da discussão que caminha caminhava até então. 

participaram 

ativamente.  

Na segunda aula 

apesar de haver 

mais conversas 

paralelas, os 

alunos 

responderam bem 

às questões que 

foram levantadas.   

Continuação do fechamento – Essa aula foi conduzida 

por mim. Os alunos conversam bastante, eu espero todos 

ficaram em silêncio. Iniciou a aula retornando a parte da 

estrutura atômica e questiono:  gente, o que vocês 

acham? Tem espaços vazios no átomo? Alguns respondi 

que sim, e outros ficam meio dúvida. 

Então questiono: do que é composto o átomo? Uma 

aluna responde: núcleo, eletrosfera... E todos falam ao 

mesmo tempo. 

Eu pergunto (após as respostas) "E a espaços vazios no 

átomo?" "No nosso experimento, o que foi comprovado? 

Por que as partículas passavam? 99% das partículas 

passavam. Por quê?" 

Uma aluna responde: espaços vazios e eu digo: sim, 

porque havia espaços vazios no átomo. E por que um por 

1% não passava? 

Os alunos respondem que devido à proximidade do 

núcleo. 

Eu pergunto: E o núcleo é grande ou pequeno? Todos 

respondem que comparado a eletrosfera ele é pequeno. 

Nessa aula achei que as perguntas faziam os alunos 

pensar. Achei um ponto positivo A retomada da aula 

dada pelo A4 é um ponto positivo é que os alunos 

lembraram o que o A4 disse na aula anterior. 
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Pergunta aos alunos e os modelos são "Verdade 

absoluta?" Imediatamente eles respondem que não. Eu 

modelo de Rutherford? Ele era completo? Ou tinha 

algum problema? Os alunos respondem que tinha um 

problema, e eu questiono: O que o modelo de Rutherford 

não explicava?... 

Essas questões foram feitas pensando na avaliação E 

aparentemente os alunos entenderam, pois respondiam 

de imediato a todas as questões. Ao escrever a falha no 

modelo de Rutherford eu não divide o quadro e isso 

dificultou na escrita de novas informações.  

Os alunos conversamos bastante e eu aguardei eles 

fizerem silêncio (não sei se isso foi bom ou ruim pois 

perdi muito tempo). Eu estava bem nervosa e isso foi 

perceptível na minha voz e às vezes falava muito rápido. 

Em certo momento da aula todos prestaram atenção. 

Dessa vez eu falei olhando para turma.  

Quando eu início falando de radioatividade parece que 

estou falando algo completamente diferente do que foi 

retratado até aqui. Achei que essa parte não deveria ter 

sido abordada ou foi abordado de forma errada. 

Novamente ao escrever no quadro não foi feito uma boa 

divisão. Nessa aula eu perdi muito tempo esperando os 

alunos fazer silêncio. No início da aula parecia que eu 

tinha muita coisa para falar e no decorrer da aula eu fui 

ficando sem ter o que falar. Quando acabei o conteúdo 

que queria retratar fui comentando sobre as avaliações, 

quadrinhos e jornais, mas acho que deveria ter levado 

outra atividade, ou vídeo como plano B. 

A2 Esta aula a A8 começou retomando todas as atividades 

que havíamos realizado com a turma, como um tipo de 

revisão para o pós-teste, o que seria aplicado na aula 

seguinte. Depois desse momento, eu passei conduzir a 

aula, aplicando a parte extra sobre radioatividade. Nesta 

aula estava muito empolgado e a A8 teve que me 

apressar para conseguir concluir o que estava falando 

naquela aula. Tive um momento de branco ao explicar o 

decaimento beta mais logo relembrei. Eu pensava que se 

eu comentei esse uma gafe durante o período de 

regência, eu iria me abalar muito, mas deu tudo certo. 

Entendi que aquilo poderia ter acontecido com qualquer 

um e ainda bem que me recordei e consegui explicar o 

decaimento radioativo. O tempo de aula se findou no 

momento que terminei a fala, dando tempo apenas de dar 

os avisos para o pós-teste da seguinte. Eu achei que nesta 

aula, eu poderia construir o modelo de Rutherford com 

os alunos, pois notei nas representações deles que, eles 

O licenciando  

percebeu que 

algumas 

estratégias 

utilizada nessa 

aula, não foram 

bem aproveitadas. 

Ele não soube 

aproveitar os 

conhecimentos 

adquiridos pelos 

alunos.   
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entendiam como o modelo de Rutherford o próprio 

experimento dele. Mas só dei importância para isso 

quando fui e refletir sobre a aula e ao corrigir os trabalhos 

dos alunos. 

A3 Essa atividade seria feita em laboratório de informática 

e os alunos poderiam terminar em casa. Como na nossa 

turma muito trabalho e acaba não conseguindo fazer 

tarefas de casa, optamos por fazer a H.Q. em sala e a 

mão, pois demandaria menos tempo.  

Os alunos faltam muito e não sabiam o que colocar em 

suas histórias, portanto ficaram atrás do texto dos 

colegas para poder fazer suas atividades. Outros alunos 

não estavam fazendo tudo o que pedimos, apenas 

colocando sobre o modelo proposto.  

Mesmo eles terminando a atividade antes no final da aula 

não quiseram entregar, pois se sentem envergonhados do 

que fizeram. 

Os alunos fizeram 

a atividade, mas 

não entregaram, 

pois ficaram com 

vergonha do que 

produziram.  

A4 Nesta aula, continuamos os debates, bem como as 

apresentações dos modelos produzidos pelos alunos e 

começou-se a realizar um feedback das atividades, dando 

um fechamento de toda sequência didática. 

A princípio, realizamos a exposição de todos os modelos 

desenhados em cartolina, os quais foram colados no 

quadro. Os estudantes, a partir dos grupos montados, 

foram defender os seus respectivos modelos. Acredito 

que eles conseguiram criar argumentos plausíveis e 

coerentes, explicando cada modelo. A principal falha da 

apresentação dos mini seminários é o de existir 

protagonistas na atividade, parecendo que apenas um 

estudante de cada grupo aprendeu o conteúdo. A 

participação dos estudantes foi grande, de modo que os 

mesmos fizeram diversas perguntas em relação aos 

modelos propósitos. Pode-se com isso dizer que a 

atividade além de proporcionar o entendimento sobre os 

modelos atômicos, apresenta um caráter de fomentação 

do senso crítico. 

Comecei a retomar todo o conteúdo, pedindo para que os 

estudantes dissessem o que eles já aprenderam até aqui e 

com isso, fui anotando no quadro as principais palavras 

que apareceram. quando comecei a falar praticamente 

todos os estudantes prestavam atenção e se mostraram 

interessados. Apresentei a eles alguns valores da massa 

de cada parte do átomo, como objeto de comparar cada 

parte da estrutura atômica. 

Em um certo momento, os estudantes começaram a fazer 

diversas perguntas sobre o conteúdo da aula, bem como 

questionamentos sobre a existência do átomo, sobre o 

Os alunos 

participaram 

ativamente desse 

aula, fazendo e 

respondendo 

perguntas. Os 

licenciados 

ficaram muito 

satisfeitos com o 

resultado.  
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microscópio de tunelamento e sobre a mecânica 

quântica. consegui responder a todas as questões que eles 

propuseram e as quais eu não sabia, disse a ele que eu ia 

pesquisar. Acredito que todos estes questionamentos 

atrapalha o andamento do planejamento, fazendo com 

que o planejamento não fosse terminado. Porém, fiquei 

feliz com todas as perguntas, pois a curiosidade dos 

estudantes, mostrou interesse dele sobre o conteúdo 

estudado. 

Ao longo da graduação, sempre tive muita aversão a aula 

do tipo expositiva, em que o professor apresenta o 

conteúdo para os estudantes, como se ele fosse o detentor 

de todo o saber, depositando o conteúdo nos alunos. Vejo 

após essa aula, a importância de momentos como esse, 

conseguimos retornar o conteúdo, fugindo da 

perspectiva tradicionalista, pois os estudantes foram 

protagonistas da construção desse feedback. 

A5 1ºK – Por ser uma turma com um perfil mais parecido 

com os alunos de cursinho (anotam tudo), a A6 resolveu 

passar no quadro algumas ideias e textos sobre os 

modelos científicos, o que é o meu ver foi muito 

importante, e uma visão da turma bem precisa. 

Ela soube explicar muito bem os conceitos químicos 

envolvidos, trouxe as falhas de cada modelo, trabalhou 

os aspectos de limitação dos modelos científicos e ainda 

relembrou cada aula desenvolvida. Tratou-se de uma 

aula completa. 

No final da aula ela questionou os alunos sobre o porquê 

o modelo de Rutherford era falho E por que o modelo de 

Bohr tinha sido aceito, os alunos ficaram quietos, então 

ela com a ideia do professor, pediu para explicar em isso 

e por que os elétrons não colidiam com os prótons do 

núcleo. Esta questão ficou como uma "questão extra", e 

eu achei muito importante, porque eles escrevem muito 

bem no geral, mas fala um pouco. 

1ºK – O 

licenciando soube 

conduzir muito 

bem a aula, só 

faltou mais 

participação por 

parte dos alunos.  

1ºL – Aqui houve 

diálogo entre 

alunos e 

licenciando, foi 

uma boa aula.  

1ºL – Essa aula foi interessante porque foi mais 

expositiva, e conseguimos fazer os alunos ficaram em 

silêncio. No entanto foi um dispositivo de dialogado, 

porque nós também ouvimos ideias dos alunos. 

Não foi escrito textos no quadro, mas levamos impresso, 

e as discussões foram bem direcionadas e objetivas e isso 

ocorreu por conta do tempo e por conta do número de 

conceitos envolvidos, mas foi produtivo. Apesar de que 

no final alguns alunos estavam conversando muito alto. 

A6 Esta aula da sequência didática foi destinada para a 

retomada do conteúdo trabalhado, com ênfase nos 

conceitos químicos envolvidos. Foi passado na lousa um 

O licenciando não 

esclareceu se 

houve uma boa  
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resumo dos conceitos, entregue para os alunos uma 

versão impressa, um pouco mais detalhada. 

Primeiramente falei sobre a estrutura atômica (núcleo e 

eletrosfera) e partículas atômicas (prótons, nêutrons e 

elétrons). Explicou- se o que são partículas alfa, oriundas 

de processos de emissão radioativa para estabilização de 

núcleos com excesso de energia.  

Novamente apontou-se a falha do modelo de Tom 

Thomson, passando pelo modelo de Rutherford 

(relembrando do software e da maquete).  

Chegando ao modelo de Rutherford, perguntou se:  "E 

este é o único atômico elaborado?". Os alunos 

responderam que não. Em seguida, lembrando das 

respostas dos alunos no debate, perguntou-se: "sabendo 

que no modelo de Rutherford é proposto que cargas com 

sinais diferentes estão a uma certa distância, elas não 

deveriam se atrair?". 

Foi pedido para os alunos escrevem, para entregar, a 

resposta para esse problema. Poucos alunos pensaram na 

possibilidade de conferir o elétron em certa região do 

espaço - o que remete ao modelo de Bohr com as órbitas. 

participação dos 

alunos na aula, de 

acordo com seu 

relato, a aula foi 

realizada 

conforme o 

planejamento.  

A7 Dividimos a retomada em 2 momentos, o 1º, no qual 

retomamos desde a primeira aula as atividades realizadas 

e as conclusões em que a turma chegou ao final das aulas, 

penso que assim os alunos que ficaram com dúvida de 

algum processo poderiam tirar neste momento. Ao final 

desta 1º parte falando sobre os modelos propostos e 

defendidos na última aula, fazendo um gancho para a 2º 

parte dá aula no qual trabalhamos a estrutura do átomo e 

as partículas atômicas, seguindo da explicação do novo 

material que foi entregue aos alunos, com os problemas 

do modelo de Rutherford, e os modelos atômicos 

posteriores, a este. 

Assim que terminamos a revisão visto que ainda 

tínhamos 10 minutos de aula, abrimos para os alunos 

tirarem suas dúvidas, porém ninguém teve nenhuma 

pergunta. 

Sei que a aula foi bastante teórica, mas tentamos ir 

relacionando os conceitos com todas as atividades 

realizadas até então, e para ajudar nesta síntese 

entregamos para os alunos o material impresso. 

Foi uma aula bem 

explicativa, 

porém sem muita 

participação dos 

alunos.  

A8 Na aula de hoje, iniciei relembrando todas as atividades 

que fizemos, dizendo qual era o objetivo de cada uma 

delas, buscando ressaltar alguns aspectos da natureza da 

ciência. Pela filmagem percebi que até a retomada da 

aula do software eu conseguir destacar esses aspectos, 

Nesta aula, os 

licenciandos 

conseguiram 

refletir sobre suas 

práticas 
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porém quando chegou na aula do estudo de caso, eu 

apenas relembrei o que havíamos feito sem dizer o 

objetivo das atividades (estudo de caso, proposta de um 

modelo), e os aspectos relacionados à natureza da 

ciência. Não sei se isso não havia ficado claro para mim 

ou se me preocupei com o tempo da aula e acabei por não 

fazer essa discussão, passando direto para parte de 

questionar os alunos sobre o que foi o experimento de 

Rutherford, o que ele observou e quais foram suas 

conclusões, anotando as respostas dos alunos no quadro. 

Em seguida, o A2 assumiu a discussão, fechando alguns 

conceitos abordados durante todas as aulas. 

Percebo que por se tratar de uma aula mais expositiva os 

alunos se mostraram um pouco apáticos e nós não 

tivemos problema com conversa nessa aula. Achei que a 

aula poderia ter sido mais proveitosa e que a discussão 

fosse mais voltada para a NDC, que acabou sendo muito 

sucinta e falando um pouco sobre modelo e 

representação. Isso poderia ter sido discutindo no lugar 

da radioatividade, pois esse assunto é muito complexo e 

os alunos ficaram com uma expressão de que não 

estavam entendendo nada. 

Percebo também que faltou da nossa parte desenhar o 

modelo de Rutherford enfatizar que o átomo não é 

indivisível e porquê? 

pedagógicas, e 

apontar onde 

houve falhas. A 

aula foi bastante 

expositiva com 

pouca 

participação dos 

alunos.  

 

Aula 8: Aplicação do Pós-Teste 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 A aula 9 foi o pós-teste não foi filmada, mas ocorreu tudo 

como planejado. Deu tempo de todos (ou quase todos 

terminarem e alguns terminaram com bastante tempo de 

sobra). 

Um aluno que estava conversando, o A4 trocou de lugar, 

e colocou-o na primeira carteira. O resto foi normal. 

Aula para 

aplicação do pós-

teste.  

A2 Os alunos estavam muito preocupados com essa prova, 

pois de certa forma, eles sabiam que não tinha ido muito 

bem nas atividades anteriores, então precisavam é muito 

bem nesse pós-teste. quando eles começaram a ler e 

viram que era exatamente a mesma coisa que já tinha 

resolvido antes, boa parte não acreditou e questionou se 

o arquivo certo havia sido entregue. Fizemos um 

esclarecimento sobre o objetivo daquela prova e eles 

começaram a fazer. Nesta aula, conseguimos controlar 

bem a turma e a sala ficou em silêncio absoluto para 

resolução, salva os momentos de atendimento, onde 

Os licenciandos 

conseguiram 

aplicar o pós-teste 

de forma efetiva.  
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havia um pouco de barulho. Mas tivemos que insistir 

para isso acontecer. 

A3 Tentei auxiliar o aluno que estava com dificuldade, mas 

ele realmente não compreendia como exercício 6 era 

para ser feito. Fiquei sem saber o que fazer, pois parecia 

que estava falando outra língua. 

O licenciando não 

soube o que fazer 

em uma situação 

específica.  

A4 Na aula de hoje, aplicamos a avaliação bimestral para os 

estudantes. Objetivo do dia de hoje é o de avaliar a 

compreensão dos estudantes acerca dos aspectos tratados 

durante a sequência didática. 

Em um primeiro momento, ao comentar com os 

estudantes sobre avaliação, alguns reclamarem sobre a 

data escolhida, alegando que não havia nos avisado 

sobre. Explicando a eles que a avaliação já havia sido 

previamente marcada e a data da mesma se encontrava 

no planejamento que foi entrega para eles no início das 

aulas. 

O conteúdo da avaliação foi todo construído ao longo da 

sequência. Esta avaliação seria a mesma estrutura do pré-

teste, o copo ali ou as concepções prévias dos estudantes. 

Após o recebimento das provas, os estudantes ficaram 

surpresas, pois eram as mesmas questões do início do 

planejamento. 

No momento da avaliação, alguns estudantes ficaram 

conversando entre si. Disse a eles que se continuar esse 

tipo de conversa, iriam ser tirar a prova. quando um deles 

continua a conversar eu coloquei para sentar em uma 

carteira próxima a minha mesa. Expliquei a eles que 

qualquer tipo de conversa, não era permitidas durante a 

avaliação nas minhas aulas, não gosto de utilizar de 

nenhum tipo de ferramenta para punir os estudantes, pois 

entendo que o autoritarismo do professor com o 

estudante é ruim para a relação entre ambos. Como citar 

Paulo Freire em um dos seus livros, ensinar exige 

autoridade, é necessário superar a tradição autoritária 

que existe em nós, porém os dias de hoje exige um certo 

rigor em sala, desde que seja dosado, para haja uma certa 

disciplina de modo a não atrapalhar o bom andamento 

das aulas. 

Uma das minhas maiores dificuldades nessa aula foi a de 

conter os estudantes após o término da prova. Quando 

terminar, ficaram alvoroçados, por não terem nada para 

fazer e com isso, conversam bastante e atrapalhando o 

rendimento dos outros. Como eram muitos estudantes e 

eles estavam desocupados, tive dificuldade em contê-los. 

Acredito que esta avaliação foi muito positiva, pois 

conseguimos identificar como foi o desenvolvimento dos 

O pós-teste foi 

aplicado com 

eficiência, e os 

licenciandos 

puderam ver o 

desenvolvimento 

dos alunos, 

apesar de 

algumas 

conversas 

paralelas e o fato 

dos alunos 

ficarem ociosos 

após o término do 

teste. 
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estudantes durante todo o processo, fazendo um 

comparativo com os seus conhecimentos prévios, 

podendo visualizar o que foi realmente aprendido. 

A5 1ºK – Essa aula foi bem tranquila não foi observado nada 

de diferente, apenas que os alunos do 1ºk são bem 

focados em dia de prova, e alguns alunos ocuparam a 

aula inteira para resolver o pós-teste. 

Os alunos ficaram surpresos ao receber as provas e 

verem as mesmas questões do pré-teste. 

1ºK – Pós-teste 

aplicado sem 

maiores 

problemas.  

1ºL – Com essa 

turma os 

licenciandos 

tiveram 

problemas com as 

conversas 

paralelas.  

1ºL – Bom, nessa aula foi explique cada as normas do 

teste, e os alunos começaram a perguntar quanto iria 

valer a prova, e outras perguntas desnecessárias, até que 

a estagiária A7 disse que o tempo era deles. Daí os alunos 

se organizaram e foi distribuída as provas. 

Não foi verificado nada diferente, apenas que os alunos 

começaram a conversar assim que terminaram a prova, 

não respeitando os demais e não ouvindo os professores. 

A6 Como instrumento de avaliação, foi aplicado o pós-teste 

idêntico ao pré-teste. O objetivo dessa atividade foi 

avaliar se as concepções iniciais dos alunos foram 

modificadas no decorrer da sequência didática. 

Fazendo a correção da atividade, percebeu-se que alguns 

dos alunos escreveram as mesmas respostas, enquanto 

outros foram capazes de evoluir e corrigir os conceitos 

químicos.  

Em termos de conhecimento químico, imagino que os 

alunos tinham aprendido ainda mais acerca de modelos 

atômicos, e com a noção da forma com que são 

construídas as teorias e modelos, considerando as 

dificuldades do processo e o papel do cientista. 

Os licenciandos 

perceberam que 

alguns alunos 

tiveram uma 

melhora com 

relação ao 

conteúdo, 

enquanto que 

outros 

mantiveram as 

mesmas respostas 

do pré-teste.  

A7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos estavam bastante eufóricos, tentamos acalmá-

los para iniciar a prova. 

Assim que fomos entregando a prova, que os alunos 

foram vendo que era a mesma realizada no primeiro dia 

de aula, ficaram mais confiantes, tanto que teve aluno 

que finalizou a prova em 15 min, já outros alunos 

utilizaram até os últimos minutos da aula. 

Percebo que as dúvidas são as mesmas, muitos alunos 

perguntaram sobre o esquema, a forma de representar. 

No geral a aula foi bem tranquila. 

O pós-teste foi 

aplicado, e os 

alunos ficaram 

surpresos por ser 

as mesmas 

questões do pré-

teste. 

 O licenciando 

comenta sobre o 

resultado dos 

testes e consegue 

identificar 

algumas falhas na 

aplicação do 

conteúdo.  

Correção das avaliações – Iniciamos as correções das 

atividades produzida pelos alunos e as avaliações (pós-

teste). 
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Tentamos considerar o máximo cada atividade 

desenvolvida, levando em consideração a participação 

nas aulas e o comportamento. 

Percebi que os alunos apresentam muito erro conceitual, 

como por exemplo molécula, célula e átomo, não 

consegue estabelecer a relação entre esses três itens, 

outra coisa que pude perceber é que alguns alunos têm a 

ideia de que o átomo não é indivisível, porém 

representam de forma correta os prótons, nêutrons e 

elétrons, em contrapartida outros alunos disseram que o 

átomo era uma partícula porém representaram como 

modelo de Dalton.  

Assim percebo que faltam em nossas aulas desenhar os 

modelos no quadro para que ficasse claro a diferença 

entre os modelos. 

 

 

 

A8 Não foi relatado.  

 

Aula 9: Aula de feedback das atividades 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 Não foi relatado.  

A2 O professor nos informa que fez uma pequena confusão 

de datas e que precisaria aplicar a sua recuperação no 

mesmo dia da realização do jornal escolar. Ele disse que 

nas outras turmas, os alunos estavam demorando cerca 

de 20 min para a construção do jornal em que o tempo 

remanescente era mais que suficiente para realizarem a 

sua prova. Com isso concordamos em ser ambos no 

mesmo dia. Ao informar isso aos alunos, eles ficaram um 

tanto quanto desesperados por realizarem duas 

avaliações no mesmo dia. Mas entenderam a situação e 

logo aceitaram. 

Por problema no 

cronograma do 

professor da sala, 

foi necessário 

fazer dois testes 

em um mesmo dia.  

A3 Não foi relatado. . 

A4 Esta aula antecede a recuperação das notas da avaliação 

bimestral. Realizamos uma retomada de todos os 

conteúdos, bem como entregamos as notas de todas as 

atividades para os estudantes. 

Nessa aula, em quanto um estagiário entregando as notas 

para os estudantes, outro ia passando no quadro algumas 

questões que nortearam a aula de hoje. Acredito que em 

uma sala de aula, no cotidiano de um professor, essa 

estratégia seria muito difícil de ser aplicada, pois apenas 

um professor não daria conta de realizar todas essas 

funções. 

Houve bastante 

conversas 

paralelas. Os 

licenciandos 

chamaram cada 

aluno 

individualmente 

para tirar 

dúvidas.  
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Fomos chamando cada aluno individualmente para 

discutir sobre o processo de avaliação que eles foram 

submetidos. Acredito que este momento de conversa 

com os estudantes sobre as notas, tirando algumas 

dúvidas sobre as atividades é muito importante, para que 

eles tenham um pensamento crítico sobre e saibam quais 

foram os critérios que utilizamos para avaliá-los. 

Passando no quadro uma questão sobre o modelo 

atómico de Rutherford retirada do vestibular do ano de 

2007 da UEM. Escolhemos essa questão para mostrar 

aos estudantes que este conteúdo é muito importante e os 

estudantes que irão prestar vestibular, já ter um 

conhecimento maior sobre. Alguns estudantes 

mostraram certa dificuldade em responder à questão por 

conta da estrutura dela, organizada através da somatória. 

Nessa aula, os estudantes conversaram muito entre si e 

alguns não estavam fazendo as atividades propostas. Não 

nos importamos muito com a conversa deles, pois não 

tinha muita atividade para fazer e não estavam 

atrapalhando a aula. isso demonstra que na maioria das 

atividades em que não são os protagonistas, eles ficam 

dispersos. 

A5 1ºK – Nessa aula foi retomar os conceitos abordados em 

todas as aulas, além de ser entregue para os alunos as 

notas das provas e trabalhos, foi verificado que as notas 

dos alunos não foram boas, a ponto de me questionar se 

os objetivos foram alcançados, mas ao mesmo tempo os 

alunos não colaboram, não se dedicam, eles não possuem 

consciência a importância do ensino, então acho que 

minha hipótese inicial está, em partes, errada. Talvez a 

"culpa" seja dos dois lados, um que evidencia certa 

experiência e outro que mostra (de forma escancarada) a 

falta de compromisso e dedicação.  

Para essa aula foram elaborados questões de conteúdo 

histórico-científico, no qual os alunos poderiam resolver, 

como forma de revisar os conteúdos, para isso foi escrito 

no quadro, mas em decorrência do tempo foi possível 

escrever apenas uma questão, no entanto foram 

discutidos, novamente, todos os aspectos trabalhados em 

sala. 

Contudo, a falta de compromisso de alguns alunos é tão 

grande, que eles não sabem aproveitar o tempo de aula 

para tirar as dúvidas, e preferem conversar assuntos 

aleatórios. 

Mas acredito que foram levantados os aspectos 

principais das discussões feitas em sala. 

1ºK - Esta aula 

permitiu ao 

licenciando 

várias reflexões a 

cerca da 

aplicação das 

aulas e sobre o 

comportamento 

dos alunos.  

1ºL – Com esta 

turma não foi 

muito diferente, 

ficou claro que um 

licenciando não 

concordou com a 

metodologia 

adotada pelo 

outro. E apesar de 

ser uma turma 

bastante 

indiciplinada, ele 

conseguiu ver o 

pontecial dos 

alunos.  
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Devo ressaltar que praticamente a sala inteira ficou de 

recuperação o que me preocupou. Uma das alunas me 

questionou o porquê não fazemos coisas mais normais, 

como atividades avaliativas, eu perguntei se ela não 

havia gostado das nossas atividades, ela disse que sim, 

mas que era difícil, ou seja, os alunos não gostam de 

pensar, mesmo com atividades diferentes. 

1ºL – Nessa aula foi levantado novamente os principais 

aspectos devolvidos em sala de aula, relembrando-os dos 

detalhes históricos e científicos, procurando sempre 

dialogar com eles (alunos).  

Como indica a metodologia da sequência didática, foi 

escrito no quadro negro duas questões referentes aos 

conteúdos trabalhados, e como os alunos estavam muito 

agitados, foi pedido, a princípio, para entregarem no 

final da aula, pois foi uma forma que achei seria 

suficiente para acalmar a sala, resultado, nada adiantou, 

eles permaneceram inquietos, embora alguns alunos 

verdadeiramente estavam resolvendo e escrevendo. 

Enquanto isso, a A7 foi chamando aluno por aluno, em 

ordem alfabética, para mostrar as notas dos trabalhos de 

avaliação, no entanto, foi um processo muito demorado 

a ponto de apenas metade da classe ter contato com os 

métodos avaliativos e suas respectivas notas. Isso é o 

ideal, todavia o ambiente escolar, ou aquele ambiente, 

não permitia, porque são muitos alunos 

(aproximadamente 37), e são muitas notas para serem 

discutidas, o que, a meu ver é inviável. Eu discutiria com 

a turma inteira cada questão da prova, apontando os 

critérios adotados, e depois disso ele entregaria os 

trabalhos e provas para eles olharem, e só conversar 

individualmente, caso fosse necessário ou se os próprios 

alunos se dirigissem a mim. Pode ser algo muito 

didático? Pode! Mas em decorrência do tempo e do 

número considerável de alunos, eu adotaria essa postura. 

Essa aula foi difícil de trabalhar por que são alunos, que 

a meu ver, são muito indisciplinados, mas que deixam 

transparecer um potencial incrível. 

A6 Foram apontados, brevemente, os erros cometidos no 

pós-teste e foram entregues as notas das histórias em 

quadrinhos. Os alunos que fizeram foram bem, contando 

uma história com base no modelo de Rutherford. Alguns 

desenharam, outros usaram o site indicado. De qualquer 

forma, foram obtidos resultados satisfatórios com a 

realização dessa atividade.  

Muitos desenharam Rutherford explicando seu modelo. 

Objetivos 

alcançados.  
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A7 Nesta aula, chamamos aluno por aluno para mostrar as 

notas e as avaliações tentando mostrar para cada um 

como foi feito o processo avaliativo e o que conseguimos 

considerar, ressaltando os erros e acertos. 

Porém para fazer esse tipo de retorno é necessário muito 

tempo, e entendo que os professores não têm esse tempo, 

por isso acabam apenas atribuir nota aos alunos. 

não tivemos tempo de fazer esse feedback 

individualmente para toda a turma, então para aqueles 

que vieram nos perguntar passamos as notas. 

Durante esse feedback passamos no quadro alguns 

exercícios relacionados ao Rutherford, para que os 

alunos pudessem retomar tudo o que já foi visto, tendo 

uma base para estudarem para a recuperação. 

Os licenciandos 

tentaram atender 

individualmente 

cada aluno, no 

sentido de 

pontuar o lado 

positivo e o 

negativo das 

avaliações, mas 

essa objetivo não 

foi alcançado, 

pois faltou tempo 

e alguns alunos 

ficaram sem esse 

atendimento. 

A8 Não foi relatado.  

 

Aula 10: Aplicação da recuperação (Jornal) 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 Essa aula foi conduzida apenas pelo A4 e não foi filmada 

também. Pelo que ele disse os alunos estavam bem 

agitados. não sei se houve algum problema na hora de 

aplicar a atividade, mas poucos conseguiram finalizá-la.  

A maioria não terminou e ouvi bastante nota baixa. 

O licenciando que 

fez o relato não 

participou da 

aula.  

A2 Durante esta aula, perdi controle e acabei discutindo com 

um aluno que estava se queixando com a dificuldade das 

questões do jornal. Claramente ela estava passando por 

alguma situação complicada e mostrar rebeldia naquele 

momento foi sua tentativa de esquecer a situação. Na 

aula seguinte, ele se desculpou comigo. 

O licenciando 

apenas relatou um 

problema de 

comportamento 

corrido com um 

aluno.  

A3 Não foi relatado.  

A4 A princípio conversamos com os estudantes sobre a 

elaboração desta atividade. Novamente, os estudantes 

nos questionários sobre a data da avaliação, alegando 

que não tinha acesso a essa informação e mostrando mais 

uma vez que não se preparam para as atividades 

avaliativas em casa. Salientamos aos estudantes que 

essas informações já haviam sido trazidas na última aula, 

bem como no planejamento entregue para eles. 

Entregamos a atividade para os estudantes, identificamos 

que houve um espanto referente a estrutura da atividade. 

Como os estudantes estão acostumados com atividades, 

muitas vezes avaliando o que o professor quer saber 

sobre e não o que eles aprenderam sobre o conteúdo, bem 

Os alunos ficaram 

surpresos com o 

modelo de 

avaliação a que 

foram submetidos, 

diferente da 

maneira que estão 

acostumados. Os 

licenciandos 

reclamaram das 

conversas 

paralelas entre os 

alunos.  
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como as estruturas da prova, sempre seguindo o mesmo 

padrão. Essa nova abordagem rompe com o sistema 

tradicional, pois entendemos precisa-se de novas 

abordagens avaliativas, já que nos dias atuais, as 

avaliações são ferramentas punitivas ou formas de 

julgamento. 

Foi para o posto os estudantes a elaboração de jornal, 

contendo uma breve história sobre o contexto de um 

cientista, um relato sobre seu experimento e a proposta 

de um modelo, devendo apresentar argumentos fusíveis 

para a defesa de tais. Os estudantes tiveram dificuldade 

na interpretação das perguntas, sendo necessário realizar 

uma leitura conjunta, trazendo o objetivo de cada 

questão, bem como o que esperávamos das respostas. 

Novamente por conta da conversa entre alguns 

estudantes, foi necessário trocá-los de lugar e agir com 

autoritarismo na sala, por se contar de uma avaliação 

individual. Quando os estudantes foram terminando as 

avaliações, alguns conversaram muito alto entre si, por 

estarem sem fazer nada durante a aula, atrapalhando o 

desenvolvimento de outros estudantes que ainda tinham 

avaliação consigo. Tentei chamar atenção em vários 

momentos desses estudantes, porém o barulho 

prosseguia. 

Acredito que essa atividade foi muito importante para o 

entendimento sobre o processo de avaliação e de que é 

possível romper com os métodos tradicionais de avaliar. 

A5 1ºK – Essa atividade foi muito interessante, porque 

alguns alunos conseguiram descrever os aspectos 

teóricos e experimentais de Rutherford com uma riqueza 

de detalhes, a meu ver, muito significativos. 

A turma estava muito organizada no início da 

explicação, mas conforme eles terminavam o índice de 

conversa aumentado, e não adiantava pedir silêncio, eles 

não compreendiam, e de fato ou estavam atrapalhando 

alguns alunos, por que alguns disseram sentir 

incomodados. 

1ºK – A não ser 

pelas conversas 

paralelas, os 

licenciandos 

ficaram muito 

satisfeitos com a 

aula, pois 

conseguiram ver o 

desenvolvimento 

dos alunos.  

1ºL – Com esta 

turma houve mais 

problemas, os 

alunos ficaram 

muito agitados e o 

licenciando não 

conseguiu o 

domínio da sala, 

foi necessária a 

1ºL –Início das aula foi muito complicado porque os 

alunos alegaram que não sabiam as notas, então não tinha 

como saber se estava ou não de recuperação e 

começaram a "gritar" em sala, confrontar a A7 (foi 

horrível), mas a A7 ficou muito nervosa e os alunos se 

aproveitaram da situação. até que foi preciso do 

professor pedir organização da sala e somente após isso 

que conseguimos aplicar avaliação. 

Da mesma forma que no 1ºk, conforme os alunos e um 

terminando e entregando as provas, havia um aumento 
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da conversa, atrapalhando os demais, e mesmo exigindo 

silêncio, eles não ouviram, um total desrespeito com os 

estagiários e o professor. 

intervenção do 

professor da sala.  

A6 Com a correção das recuperações, foram detectados 

alguns erros conceituais. A questão acerca da vida dos 

cientistas foi satisfatória.  

O maior problema foi encontrado na representação do 

modelo de Rutherford, onde vários alunos representaram 

o modelo de Bohr, mesmo não sabendo defini-lo quando 

foi solicitado no momento da retomada do conteúdo.  

Imagino que muitas vezes os alunos não refletem sobre 

o propósito e significado dos conceitos e representações 

químicas, como visto na questão da representação. 

Os licenciandos 

puderam observar 

as falhas  dos 

alunos com 

relação ao 

conteúdo. 

A7 Nesta aula me sentir desafiada, pois entrei na sala, 

cumprimentei os alunos e pedir para que guardar sem o 

material para que pudéssemos começar a prova e então 

os alunos aumentaram a voz e começaram a questionar 

sobre as notas e dizer que eu havia dito que 

terminaríamos nesta aula, eu retruquei dizendo que não 

e de acordo com o nosso cronograma havíamos a prova 

neste dia, então os alunos começaram a aumentar ainda 

mais a voz, então disse que eles escolheriam entre fazer 

a prova ou saber a nota, porém não teriam outro dia para 

fazer a prova, a turma irredutível queria apenas a nota, se 

recusaram a fazer a prova sem saber a nota.  

Foi quando o professor interviu na aula, e disse aos 

alunos que eu não tinha obrigação de passar as notas e 

que era para todos sem exceção, guardar todo material 

que fariam a prova. 

Os alunos levaram em média de 20 a 30 min para 

terminar a recuperação, no tempo restante da aula 

disponibilizei as notas para os alunos que ainda não 

tinham visto. 

O licenciando se 

sentiu desafiado 

pela turma, pois 

queriam saber a 

nota antes de 

fazer a prova. O 

professor da sala 

precisou intervir, 

só assim o 

licenciando 

conseguiu aplicar 

a prova.  

As notas ficaram 

muito a quem do 

esperado, o que 

deixou o 

licenciando um 

pouco frustrado.  

Correção das avaliações – Fiquei bastante chateada com 

o que aconteceu na última aula, e me senti culpada pelas 

notas baixas dos alunos, então tentei considerar tudo o 

que pudesse, assim grande parte da turma conseguiu 

recuperar a nota das avaliações (pré e pós-teste). 

Já na história em quadrinhos poucos alunos entregar, e 

não seguiram o comando da atividade como solicitado, 

assim tentamos considerar a parte escrita e o que havia 

de coerente na história, assim apenas 2 alunos recuperam 

a nota dos trabalhos. 

Tem ser o mais flexível possível para ajudar os alunos 

em suas avaliações, porém penso que eles mesmos são 

ocupados por suas notas, pois avaliamos a participação 
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nas aulas, o comportamento, a realização das atividades, 

e as conversas paralelas, o que influencia diretamente em 

seu processo de aprendizagem. 

A8 Não foi relatado.  
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Apêndice K:  Transcrição do Questionário de Autoavaliação 

 

1) Você considera que aprendeu sobre história e natureza da ciência ao planejar a SD? 

Justifique. 

Sujeito Resposta 

A1 Sim, além de aprender sobre a EVOLUÇÃO dos modelos científicos, algo sobre 

o qual não tinha muito conhecimento, pude conhecer a linha de acontecimentos 

que cercavam cada descoberta sobre o átomo e a importância dos modelos em 

cada contexto histórico. Não apenas sobre os modelos, mas também aprendi a 

enxergar com outros olhos a história e a valorizar cada descoberta em diferentes 

contextos e épocas. 

A2  Sim, principalmente durante o planejamento. As discussões realizadas nas aulas 

de Estágio Supervisionado II e Instrumentação II, durante o planejamento, 

saciaram muitas das minhas curiosidades que eu possuía, além de me instigar a 

querer pesquisar mais ainda sobre este assunto. Contudo, creio que o 

planejamento foi realizado às pressas. Creio que se houvesse um período maior 

de planejamento e a intervenção começasse mais tarde, acredito que seria melhor 

aproveitado por todos. O momento de aplicação é crucial para verificar se o foi 

discutido em sala de aula foi aprendido ou memorizado. Pois transmitir 

informações e fomentar discussões envolvendo a história e filosofia da ciência 

não é tarefa fácil. Eu acredito que meu desempenho na aplicação foi relativamente 

normal, mas poderia ser melhor se os alunos o fossem mais participativos e se 

tivesse mais experiência para conduzir uma turma tão indisciplinada 

A3 Sim. Acredito que planejar e aplicar a sequência sobre modelos atômicos tenha 

me ensinado coisas novas e diferentes daquelas que já conhecia sobre este 

assunto, com isso pude também relembrar e retomar conceitos sobre história e 

natureza da ciência. 

A4 Sim, pois com o entendimento sobre história e natureza da ciência, foi possível 

ampliar a visão acerca do conteúdo de modelos científicos, entender melhor sobre 

os conceitos que iriam ser mediados. Entender que a ciência é algo em constante 

construção, conseguiu aproximar a ciência da realidade e levantar esse conceito 

no processo de ensino e aprendizagem. 

A5  Acredito que sim. As atividades foram bem desenvolvidas e planejadas, foi 

possível compreender as discussões para a elaboração dos conceitos referentes a 

história da Ciência. Tornou-se possível verificar a sua importância no ensino, bem 

como a importância das discussões sobre a não linearidade no desenvolvimento 

da Ciência.  

A6 Para planejar uma SD é necessário pesquisar e ler muito sobre o tema e 

abordagem que será aplicada, portanto há muito aprendizado nesse processo. É 

imprescindível que o professor tenha o domínio acerca do que será discutido, e 

por termos dado ênfase em um tipo de abordagem não muito trabalhada na escola, 

tomamos o cuidado de nos embasarmos em fatos científicos. 

A7 Como eu considero que a minha maior dificuldade é a questão do contexto 

histórico, penso que para aplicar as aulas, foi necessário saber o mínimo para que 
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ficasse claro para mim, e assim conseguisse construir com os alunos esses 

conceitos e também para estabelecer algumas relações como era um dos nossos 

objetivos das aulas. Porém, não posso afirmar que de fato sei sobre esses aspectos 

da ciência, porque para mim esse é um tema um pouco difícil que não me cativa, 

portanto, tenho uma certa dificuldade. Por isso penso que para mim esse 

planejamento foi um pouco complicado. 

A8 Acredito que aprendi pouco, as discussões teóricas foram muito poucas e talvez 

muito sucintas e, durante o planejamento foi tudo muito corrido e talvez não eu 

não tenha relacionado tão claramente. Durante as aplicações, percebo que me 

preocupei muito com a condução e desenvolvimento das aulas e não me atentei 

tanto para os aspectos da natureza da ciência. 

A9 Um pouco. Ainda tenho dúvidas, pois na minha concepção a NDC acaba sendo 

subjetiva, mesmo tendo alguns aspectos fundamentais. Tenho dificuldade de me 

fundamentar para que possa discutir melhor com os alunos.  

 

2)  Qual sua avaliação quanto à discussão realizada em sala de aula no ensino médio 

durante a avaliação da SD acerca dos seguintes aspectos: 

 

a)  Natureza da ciência:  

Sujeito Resposta 

A1 Sobre a natureza da ciência acredito que proporcionamos aos alunos ideias para 

compreenderem a importância da Natureza da Ciência, a ver a ciência como algo 

mutável, etc, porém acredito que tenha faltado uma retomada mais significativa 

sobre isso.  

A2 Foi apresenta vários aspectos da natureza da ciência, principalmente sobre ser 

uma construção humana. 

A3 Os alunos afirmaram, inicialmente, não saber o que era um átomo, mas depois, 

em conversa com a professora, descobri que eles já haviam estudado sobre isso, 

porém não se lembravam. Acredito que isso aconteceu, possivelmente, por ter 

sido apresentado a eles somente os modelos atômicos e não sobre a sua natureza. 

Trabalhar com eles “sobre” os modelos e não apenas apresenta-los “pronto” 

acredito que tenha sido mais significativo, mas ainda assim, sem atingir os 

objetivos, pois a turma era muito desinteressada 

A4 Ao apresentar aos alunos questões como a do papel de um cientista, 

representações e o desenvolvimento da ciência, é possível desconstruir a ideia de 

que a ciência é algo distante, mostrando a eles a possibilidade de ele próprio 

desenvolver ciência.  

A5 Satisfatória, visto que foi contemplado a importância do desenvolvimento da 

Ciência como algo necessário para explicar problemáticas que surgiram na 

história da humanidade, bem como as limitações desta. 

A6 No que refere à natureza da ciência, imagino que o objetivo das discussões foi 

alcançado. Falou-se sobre o papel da ciência, dos modelos e representações e das 
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experimentações no processo de construção da ciência. Além disso, foi abordada, 

de forma breve, a mutabilidade da ciência.  

A7 Penso que a todo momento tentamos contemplar todos os objetivos em momentos 

foram frisados tais aspectos; Em relação ao modo de se propor modelo, como a 

ciência é feita acredito que em vários momentos foram falados em sala, porém 

pela minha percepção em relação aos alunos não sei se ficou tão claro. 

A8 Acredito que tenha sido discutido, visto que a maioria dos alunos conseguiram 

compreender que os cientistas não trabalham sozinhos, são seres humanos 

comuns. Talvez tenha faltado enfatizar um pouco mais que a ciência é uma 

construção humana, pelo menos nas nossas aulas isso foi dito em uma das últimas 

aulas. Em relação à importância da experimentação vejo que também faltou 

discussão. Talvez eu tenha essa impressão, mas pode ser que tenha sido válida as 

discussões, visto que muitos alunos responderam as questões, no pós teste, sobre 

esses aspectos, da forma desejada. 

A9 Foi uma abordagem enfatizada neste aspecto, trabalhando para que os alunos 

compreendessem que a ciência “comum” é uma forma errônea de se “ver” a 

ciência. Pois existem muitos fatores durante a construção/avanço do 

conhecimento.  

 

b) História da Ciência: 

Sujeito Resposta 

A1 Sobre a história da ciência não conseguimos cumprir o objetivo proposto na 

Unidade. A linha do tempo não deu tempo de terminar e a minha impressão foi que 

pareceu uma aula “solta”. Acho que faltou uma discussão mais significativa nesse 

quesito, ou até mesmo uma atividade com maior contribuição dos alunos.  

A2 Foi bem contemplado, principalmente com a atividade da linha do tempo. Os 

alunos e nós conseguimos observar que as discussões envolvendo o átomo são 

muito antigas, ainda de saber um pouco sobre figuras históricas que realizaram 

estudos nessa área da ciência. 

A3 Este aspecto foi particularmente difícil de ser trabalhado, principalmente na aula 

da construção da linha do tempo. Achei que a atividade proposta não era 

interessante e na turma onde fiz estágio foi a aula que menos “deu certo”, pois a 

maior parte da turma não participou e os que participaram queriam terminar logo 

para ir embora. 

A4 Mostrar aos estudantes o desenvolvimento da ciência, desconstrói a linearidade que 

se tem sobre sua construção. Também foi possível apresentar a importância de cada 

cientista para o que conhecemos hoje sobre ciência, entendendo suas contribuições 

para cada contexto histórico. 

A5 Satisfatória, pois acredito que as discussões da não linearidade da Ciência e os 

problemas foram contemplados.  

A6 Durante a aplicação da SD, uma aula em especial, foi destinada ao processo de 

desenvolvimento da ciência no decorrer dos anos, apontando os principais 
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acontecimentos desde os anos a.C. até d.C. falou-se sobre a não linearidade das 

ciências e das dificuldades encontradas conforme o período histórico. 

A7 Já parte histórica tenho a impressão que foi contemplada a todo momento, pois em 

muitas atividades ressaltamos a época, o contexto, quem fazia os experimentos, 

acredito que as atividades que mais contribuíram foram a da linha do tempo, e a do 

estudo de caso, acredito que nessas a questão histórica ficou mais clara para os 

alunos o que refletiu diretamente nas avaliações.  

A8 Essa parte, creio que também foi bastante abordada na linha do tempo, pelo menos 

na minha turma, a discussão que A2 fez foi bem rica. O que talvez não tenha sido 

muito proveitoso foi a história de Rutherford, visto que foi trabalhado em forma de 

texto, pelo menos na minha turma, os alunos se mostraram muito desinteressados 

pela leitura.  

A9 Foi retratada a história, com alguns pontos dela mais especificamente, onde 

ocorreram os estudos da radioatividade e os experimentos de Rutherford (com seus 

colaboradores). Além de trazer uma visão geral do desenvolvimento do modelo 

atômico no tempo e alguns fatores relevantes.  

 

c) Conceitos científicos: 

Sujeito Resposta 

A1 Sobre conceitos científicos acho que o objetivo foi cumprido, a discussão 

proporcionada foi bastante significativa e acredito que os alunos tinham 

condições para compreender tais conceitos. Acho que faltou trabalhar o modelo 

de Dalton melhor e alguns conteúdos foram “excessivos”, como o de 

Radioatividade que é complexo. 

A2 O conteúdo de modelos atômicos é muito abstrato e acredito que o conceito sobre 

as forças elétricas envolvendo as cargas atômicas e das partículas alfa, ficaram 

muito claros. 

A3 Os conceitos que foram trabalhados com os alunos acredito que tenham sido 

abordados de maneira significativa. Um exemplo disso foi na aula de software, 

onde eles puderam “visualizar” aquilo que estávamos discutindo, desta maneira 

percebi que eles compreenderam mais do que se tivéssemos apenas exposto os 

conceitos. 

A4 Os conteúdos abordados como os modelos científicos, modelos atômicos, modelo 

de Rutherford e estrutura da matéria, introduziram o conceito sobre o átomo, 

construindo uma visão micro da ciência. 

A5 Satisfatória, visto que os conceitos químicos foram discutidos juntamente com a 

história, fornecendo um nível de significância maior desses conceitos. 

A6 Na SD foram abordados, em especial, os modelos atômicos de Thomson e 

Rutherford. Falou-se sobre os experimentos que levaram os cientistas a 

construírem os modelos e suas falhas foram apontadas. Uma vez que diversos 

recursos foram utilizados para introduzir estes conceitos científicos, boas 

discussões surgiram.  
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A7 Penso que não tem como trabalhar um conteúdo sem que envolva conceitos, 

acredito que a parte mais densa de conceito tenha ficado para a aula de 

fechamento o que pode ter ficado cansativo para os alunos.  

A8 Na aula de software, eu achei que faltou da minha parte esclarecer e discutir 

melhor alguns conceitos e na discussão das questões acho que falei as respostas 

muito rápido, sem questioná-los sobre o que haviam escrito. Na aula de 

fechamento teve muitos conceitos e A2 conduziu as discussões com muita clareza 

sobre o que estava falando, mas acredito que alguns conceitos foram 

desnecessários e que tenha faltado finalizar melhor o modelo de Rutherford. 

Alguns conceitos foram discutidos nas outras aulas, mas considero essas duas 

mais “conceituais”. 

A9 O principal conceito trabalhado foi Modelo Atômico, foi enfatizado com os 

alunos sobre o real significado de modelo científico.  

 

3) Você considera que o planejamento foi adequado? Justifique e indique, se houve, 

necessidade de alterações no mesmo. 

Sujeito Resposta 

A1 Foi adequado, mas melhoraria em alguns pontos. Mudaria a aula da linha do 

tempo, com mais discussões, ou uma atividade para que os alunos trouxessem 

contribuições. Achei que faltou tempo para desenvolver em sala os quadrinhos. 

Mudaria a forma de avaliação no pós-teste, mantendo o objetivo das perguntas, 

porém feitas de forma diferente do pré-teste. Tiraria a parte de radioatividade pois 

não abordamos esse conceito em nenhum outro momento da SD, a não ser na aula 

de fechamento 

A2 Sim, o planejamento foi adequado, contudo algumas atividades precisavam ser 

alteradas. A atividade da linha do tempo poderia conter menos figuras para poder 

dar tempo de realizar uma discussão mais completa sobre a revolução atômica. 

Acredito que a discussão tenha sido um pouco pobre. A atividade de debate. 

Primeiro que os alunos não estão acostumados com essa dinâmica, e mesmo com 

as nossas orientações, ainda não foi tão efetivo. A atividade de fechamento 

poderia ser totalmente reformulada e direcionada apenas sobre modelos 

científicos e apresentação do modelo de Rutherford. 

A3 Devido as minhas observações e regência terem sido no período da aula de 

estágio, não pude participar como gostaria do planejamento, portanto minhas 

opiniões são mais sobre sua aplicação em sala de aula. A turma que acompanhei 

a aplicação foi um pouco diferente dos demais colegas, pois era noturno, com 

poucos alunos e um grande índice de evasão, portanto eles não participavam 

muito. Como citado anteriormente, a atividade da construção da linha do tempo 

não se mostrou efetiva na minha turma, mas não sei dizer ao certo se o problema 

foi com a atividade ou com a turma. Outra aula que parece ter ficado sem 

finalização foi a que os alunos propuseram um modelo, pois tivemos que retirar 

o debate que seria feito em uma aula posterior devido ao tempo. Cada grupo 

apenas comentou sobre o seu modelo. Acredito que sem a discussão do debate 

essa aula não fez muito sentido. 
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A4 Em partes. Acredito que algumas metodologias propostas não conseguiram 

alcançar o objetivo proposto, como o estudo de caso. Porém, a atividade obteve 

grande sucesso por se tratar de atividade com caráter investigativo, dinâmicas e 

argumentativas, fizeram com que o estudante fosse protagonista da construção do 

seu próprio conhecimento, sendo refletido no comportamento dos estudantes e na 

avaliação proposta.  

A5 O planejamento foi adequado, apesar do tempo ter sido curto. A sequência foi 

elaborada com muitas possibilidades de reflexões por parte dos alunos, o que 

considero bastante positivo. Essa unidade foi adequada, também, no sentido de 

permitir que os alunos compreendessem os conceitos de estrutura atômica com 

maior significância, visto que trata-se de um conteúdo muito complexo para 

alunos do ensino médio, da forma que é tradicionalmente trabalhada. Acredito 

que essa SD tenha contribuído muito nesse aspecto. 

A6 Imagino que tenha sido um bom planejamento, especialmente pela abordagem da 

história e natureza da ciência. Dedicar um tempo para discutir a importância dos 

modelos na construção da ciência é, de fato, crucial para que os alunos entendam 

o fazer ciência, bem como o papel dos cientistas.  

A7 Acho a proposta boa, pois é algo que realmente não vemos no ensino médio, mas 

acho que o tempo para aplicar esse conteúdo foi pouco, e com uma grande 

quantidade de atividades para serem feitas que exigia que os alunos pensassem e 

como eles não são acostumados a este tipo de condução. Penso que as atividades 

têm um grande potencial e que precisam de um tempo maior para que possa ser 

melhor trabalhada, pois assim os alunos poderiam aproveitar melhor e assim 

compreender melhor.  

A8 Sim, foi adequado, em minha opinião as aulas tiveram uma sequência muito 

lógica. O que precisa ser repensado é a questão do tempo, as atividades planejadas 

nunca foram concluídas no tempo de uma aula. Além disso algumas questões da 

atividade de software foram de “sim ou não”, e outras um pouco confusas, os 

alunos responderam de forma “trocada” ou questionaram durante a aula sobre o 

que era para fazer.  

A9 Acho que é adequado para o Ano letivo onde foi aplicado. Porém algumas 

atividades acabaram, na minha compreensão, impregnando a 

criticidade/criatividade dos alunos. Eles ficaram muito presos à atividade do 

software para representar o modelo de Rutherford, ficaram presos apenas à carga 

e não ao distanciamento do núcleo em relação à eletrosfera. Na atividade da linha 

do tempo os alunos ficaram eufóricos por irem até a frente para ler o texto que 

acabaram a não prestar atenção nas fotos e nem no vídeo apresentado no começo 

da aula. Acho que se houvesse um tempo para discussão após essa atividade seria 

melhor.  

 

4) Como você avalia o seu desenvolvimento na condução das aulas no ensino médio? 

Sujeito Resposta 

A1 Em relação ao estágio 1 acredito que tenha melhorado. Gostei muito desse 

estágio, porém acredito ainda que tenho muito a melhorar. Na aula do software e 

na aula de fechamento estava bem nervosa e o nervosismo atrapalha. Em outras 
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aulas, como a do debate, foi menos difícil. A turma colaborou bastante e A4 

também me ajudou muito durante as aulas.  

A2 Foi muito esclarecedor e saudável. Encontro-me num período sombrio e ter a 

oportunidade conduzir uma aula me fez muito bem. A princípio estava com 

muitos receios questionando a minha capacidade de realizar atividade tão 

complexa. Estar na sala de aula é minha espiritualidade. É um local onde me sinto 

seguro e bem. Meu sonho é poder dar aula no ensino superior, mas acredito que 

seria muito feliz dando aula para o nível médio. Mesmo com tanto desinteresse e 

disciplina que são consequências do sistema, seria uma pessoa realizada. Sobre a 

minha condução: Eu não me sentia preparado, mas durante as conduções, minha 

mente ficou limpa e com foco no objetivo de cada aula e acredito que as minhas 

aulas tenham sido relativamente boas, dada a minha condição. 

A3 Regular. Eu sempre me senti à vontade em dar aulas e nunca tive grandes 

problemas em ficar na frente de uma turma de ensino médio conduzindo uma 

aula, mas desta vez (neste estágio) me senti insegura e despreparada, pois por 

mais que eu tenha estudado a unidade didática e os conteúdos que seriam 

trabalhados, eu não participei da maior parte das discussões. 

A4 Acredito que tenha sido muito bom, pois a interação que tive com a turma fez 

com que eles se sentissem a vontade para falar nas aulas. Meu objetivo foi o de 

romper com a imagem que eles têm de professor autoritário, pois ao meu ver isso 

fragiliza a interação professor/aluno, impossibilitando de tornar as aulas 

dinâmicas como constava no planejamento. Senti dificuldades relacionadas a 

organizar o espaço da sala de aula e em certos momentos, romper com a distração 

que alguns alunos tinham e que atrapalhavam as aulas.  

A5  Bom. Acredito que contribuiu muito para minha formação, e eu particularmente 

gostei do meu desempenho, apesar de ter um pouco de dificuldade de questionar 

sempre os alunos, em certos momentos.  

A6 Enfrentar o desafio de assumir uma sala de aula durante uma SD não é fácil. Além 

do processo de planejamento da unidade, é necessário o tempo para o preparo 

individual. Imagino que tenha me saído bem; os alunos pareciam entender e se 

envolver nas discussões, uns mais e outros menos, dependendo do perfil do aluno.  

A7 Acho que ruim, pois os alunos o tempo todo ficavam me desafiando, as vezes 

perdia o controle da turma, e precisava do professor para orientar, e por isso senti 

que as minhas aulas foram um fracasso.  

A8 Percebo que evolui bastante em relação ao ano passado, na questão de estar menos 

nervosa e saber usar as palavras mais adequadas às aulas. Contudo, vejo que 

poderia ter sido melhor se tivéssemos tido um tempo maior para se preparar para 

a condução, o ano foi muito corrido, para mim pelo menos, e acabei pensando na 

condução apenas no dia de aplicar e nem sempre as práticas saem como planejado. 

Em alguns momentos percebi que faltou experiência para lidar com indisciplina 

dos alunos e que muitas vezes me vi gritando para poder ser ouvida. Vejo que não 

tive formação para lidar com isso e que o fato de não ter passado por essa situação 

antes contribuiu para sentir essa dificuldade. Outra coisa que falhou foi em relação 

ao domínio do conteúdo, vejo que em alguns momentos não confiei no meu saber 

e em outros tive dificuldade com alguns conceitos. 
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A9 Faltou um pouco de empenho e estudo/preparo da minha parte. A turma me 

surpreendeu quanto a participação e interesse.  

 

5) Como você avalia o desempenho dos alunos do ensino médio nas atividades 

desenvolvidas? 

Sujeito Resposta 

A1 Os alunos colaboraram muito com as atividades, principalmente na do debate e 

caixa. Na aula do software faltou muita gente, mas quem foi participou e adorou. 

No geral eles foram ótimos e quase não tivemos problemas. Hora ou outra 

tínhamos que chamar atenção, mas nada além disso.  

A2 Ruim. Os alunos não se atentaram às atividades e fixaram pouquíssimo do que foi 

passado. Eles não levavam muito a sério o que estava sendo realizado com eles. 

Uma característica observada na maioria dos alunos é que eles não conseguiram 

entender completamente o conceito de modelos científicos e todas as 

representações solicitados do modelo, foram feitas as do experimento de 

Rutherford. Mas tal obstáculo na compreensão dos temas abordados está na 

capacidade de abstração dos adolescentes. Poucos estudantes da sala possuíam 

essa habilidade cognitiva bem desenvolvida. 

A3 Ruim. Como já disse anteriormente, a turma era muito difícil de se trabalhar, os 

alunos não tinham interesse em aprender, aparentemente estavam ali por 

obrigação. Um grande problema que enfrentamos foi em relação a frequência dos 

alunos, eles faltavam muito e ficou difícil dar continuidade na sequência didática, 

pois os alunos que estavam presentes em um dia, não estavam no outro. Teve 

aluno que fez o pós teste sem nem se quer ter assistido uma aula nossa. 

A4 Acredito que no decorrer das atividades o desempenho dos alunos mudou, 

comparando com as aulas do professor. Os estudantes que não participaram de 

nenhuma aula, hoje brigavam para poder responder às questões propostas. A 

partir da avaliação pode-se perceber que os estudantes entenderam a proposta e 

conseguiram construir trabalhos muito bons, seguindo uma linha de raciocínio a 

partir das atividades propostas.  

A5 Razoável, visto que os alunos do ensino médio não possuem o compromisso e/ou 

responsabilidade com o ensino. As atividades apesar de terem sido diferentes, 

acredito que não conseguiram “conquistar” tanto os alunos, como eu esperava, 

não por conta da SD em si, mas sim pelo perfil dos alunos. Acredito que eles não 

conseguiram compreender os objetivos da unidade, por completo.  

A6  Em geral tive a chance de acompanhar uma turma boa. Como em qualquer sala 

de aula, há aqueles interessados e as exceções. Os alunos podem apresentar uma 

visão de que a Química é difícil ou que não é importante e por isso evoluem 

menos, comparando com os alunos que sabem apreciar e se impressionar com esta 

disciplina. Em algumas aulas houve conversa excessiva e isso atrapalha o 

andamento da aula.  

A7 Alguns de fato participavam, porém, grande parte se dispersava no decorrer das 

atividades, o que penso que acontecia devido ao grande número de atividades. 

Em geral as notas foram boas, acredito que por mais turbulento que tenha sido 
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as aulas, os alunos, em sua maioria, conseguiram compreender o que estávamos 

propondo.  

A8 É difícil dizer, porque nem sempre o desempenho é refletido nas notas, mas ao 

corrigir as atividades percebi que muitos tiveram dificuldade e algumas questões 

não foram respondidas, talvez por desinteresse, talvez porque não conseguiram 

assimilar mesmo, ou ainda porque não entenderam o que a atividade pedia. De 

modo geral, acredito que o desempenho foi relativamente bom, considerando que 

eles conseguiram propor, explicar e debater sobre o modelo atômico e 

experimento de Rutherford. 

A9 Através da correção das atividades houveram pontos que os alunos não 

responderam, ou responderam errado, mesmo sendo assunto trazido em sala. De 

uma maneira geral percebi que houve um aprendizado sobre o modo de 

construção da ciência.  

 

6) Comente sobre cada uma das atividades desenvolvidas: 

a) Pré e pós teste 

Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 Avaliar o que o aluno aprendeu, no 

decorrer da atividade. Identificar as 

concepções prévias e compará-las com as 

posteriores. 

As perguntas deveriam ser feitas de 

outra forma pois os alunos ficam 

incomodados de responderem a 

mesma atividade. 

A2 A partir desta modalidade, pode-se 

observar a evolução da concepção dos 

alunos. 

Havia muitas questões de respostas 

pessoais dificultando a correção das 

atividades.  

A3 O pré teste contribuiu para sabermos os 

conhecimentos prévios dos alunos. O pós 

teste nos permitiu analisar a construção 

do conhecimento com a aplicação da 

unidade didática.  

Acho que a última pergunta inserida 

no pós teste deveria ter sido feita 

separadamente. 

A4 Conseguimos identificar as concepções 

prévias dos alunos e introduzir os 

conceitos.  

Haviam muitas questões que 

cansavam os alunos e algumas muito 

complexas para eles utilizarem seus 

conhecimentos prévios. 

A5 Auxiliou no processo de verificação das 

ideias dos alunos, antes e após o período 

de regência.  

Acredito que a última questão do pós 

teste foi desnecessária para o momento 

em específico. 

A6 Os alunos tiveram a chance de refletir 

sobre questões simples que permeiam as 

ciências, como os modelos atômicos e sua 

importância para o entendimento do 

átomo.  

 O problema percebido foi que nem 

todos os alunos modificaram suas 

respostas.  
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A7 Penso que essas questões nos ajudaram 

no sentido de ver o desenvolvimento dos 

alunos, a construção dos conhecimentos. 

Porém, por ser questões iguais os 

alunos, alguns acabaram respondendo 

da mesma forma.  

A8 Conhecer o que os alunos sabiam sobre 

modelos atômicos e o que conseguiram 

acrescentar durante as aulas.  

Questões muito pessoais do tipo “Você 

acredita/considera” é difícil atribuir 

nota à questões assim. 

A9 Apenas para verificar o desenvolvimento 

do conhecimento durante as aulas 

ministradas.  

Faltou questões para abranger mais 

aspectos, porém o tempo é escasso.  

 

b) Atividade da Caixa 

Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 Proporcionar aos alunos o “ser cientista”, 

trazer para a realidade deles e fazê-los 

vivenciar/construir uma “ideia científica”.  

Fazer com que os alunos 

compreendam que nem sempre se 

trata de algo palpável.  

A2 Não pude participar desta aula. Não pude participar desta aula. 

A3 Os alunos gostaram da atividade, mas 

ficaram chateados por não revelarmos o 

que tinha nas caixas. Perceberam as 

dificuldades que os cientistas enfrentaram 

ao propor os modelos atômicos 

Acho que sabonete não foi uma boa 

ideia para colocar na caixa.  

A4 Atividade lúdica que consegue apresentar 

aos estudantes o papel dos modelos 

científicos e como foi o processo de 

construção de cada modelo.  

Não respondeu. 

A5 Foi possível “despertar” o interesse dos 

alunos, eles sentiram-se motivados a 

discutir e refletir sobre a ideia de modelos. 

Não respondeu.  

A6 Essa dinâmica ajuda os alunos a 

verificarem como é árduo o processo de 

construção de modelos científicos.  

Uma vez que os alunos foram 

divididos em grupos, houve muita 

conversa que pode ter se distanciado 

do objetivo da dinâmica.  

A7 Gosto muito dessa atividade pois, com ela 

é possível discutir vários aspectos como: 

as condições da experimentação, as 

dificuldades, como eram propostos os 

modelos e como isso ia se modificando 

com o tempo. 

O ruim desta atividade é que muitas 

vezes os alunos abrem a caixa ou fura, 

perdendo assim, toda o objetivo da 

atividade.  

 

A8 Reconhecer como a ciência é construída, 

visto que é um processo árduo e nem 

sempre os resultados saem como 

esperado. Além de trabalharem em grupo 

Não sei se isso ficou claro para os 

alunos, principalmente na minha 

turma que não foi possível finalizar as 

discussões em uma aula.  
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e vivenciarem o fato de que cientistas não 

trabalham sozinhos.  

A9 Percepção da função da criatividade para 

propor um modelo.  

Não respondeu. 

 

c) Linha do tempo 

Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 Mostrar a importância do contexto 

histórico de cada descoberta.  

Faltou tempo e discussões para uma 

compreensão melhor.  

A2 Pode-se verificar as figuras históricas 

importantes e algumas de suas concepções 

que contribuíram para o desenvolvimento 

da ciência. 

Havia muitos personagens e suas 

contribuições ficaram um pouco 

vagas pelo tempo curto de aula. 

Talvez se fosse discutido por períodos 

históricos fosse mais produtivo, 

vendo assim as contribuições e 

disputa de concepções que havia no 

período. 

A3 Os alunos puderam ver que não existe 

apenas aqueles modelos que 

normalmente são apresentados a eles. 

Aula cansativa, os alunos não 

queriam participar e acabaram não 

prestando atenção.  

A4 Conseguimos com essa atividade 

desmistificar a ideia de que a ciência é 

algo linear e exata e que os modelos 

construídos não estavam errados, porém 

respondiam as necessidades da época. 

Faltou tempo para montar toda a 

linha. 

 

A5 Foi a atividade mais interessante a meu 

ver, pois foi nítida a compreensão dos 

alunos sobre o desenvolvimento dos 

modelos atômicos, e acredito que os 

objetivos tenham sido alcançados.  

Em decorrência do tempo da aula, 

acredito que não foi possível explorar 

tanto o contexto histórico de cada 

época.  

 

A6 Conforme foram coladas e discutidas as 

cartas, os alunos tiveram a chance de 

visualizar a evolução da ciência.  

O tempo de aula foi curto para uma 

discussão mais detalhada e pode ter 

ficado superficial. 

A7 Acredito que neste momento os alunos 

puderam entender melhor as épocas em 

que tudo acontecia e assim pensar nas 

dificuldades que os cientistas 

encontravam como equipamentos, luz, 

comunicação, etc.  

Acho que o tempo foi um problema, 

pois se não fosse o tempo, a atividade 

poderia ter sido melhor discutida e 

melhor aproveitada.  

A8 Reconhecer que as discussões sobre o 

átomo não são recentes. Acredito que isso 

ficou claro para a maioria.  

O tempo de uma aula não foi 

suficiente.  
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A9 Verificação do desenvolvimento da 

ciência (modelo atômico). 

Falta discussão no fim da aula. Os 

alunos não se recordaram de aspectos 

trabalhados nessa aula. 

 

d) Software 

Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 Facilitar a visualização do micro. 

Proporcionar de forma clara a 

compreensão do que acontece durante o 

experimento. (Os alunos adoraram). 

Visão de que aquilo era real. 

A2 

Foi possível alunos verem uma simulação 

de uma proposta de um átomo, diminuindo 

um pouco a concepção abstrata dos alunos.  

Eu alteraria o fechamento da 

atividade, focando que aquilo era 

uma representação de um modelo, 

interagindo com partículas alfas. Pois 

boa parte dos alunos ao 

representarem um modelo atômico, 

inseriram as partículas alfas junto 

A3 Foi uma ótima maneira de apresentar 

alguns conceitos aos alunos, eles puderam 

“visualizar” estes conceitos, tornando-os 

mais claros e fáceis de compreender. 

Eles perderam tempo na questão que 

tinham que contar as trajetórias e 

deixaram de fazer questões mais 

importantes. 

A4 Os alunos acharam muito dinâmica essa 

atividade e a partir do software, 

conseguiram responder às questões 

propostas e construir uma ideia sobre a 

diferença dos modelos. 

Muitos acreditavam que esta 

representação era o átomo real. 

A5 Uma atividade diferente e muito 

interessante para os alunos, pois eles 

conseguiram fazer relação entre o ensino e 

a tecnologia. 

Não respondeu. 

A6 Na minha opinião, a melhor aula onde os 

alunos visualizaram evidências 

experimentos dos modelos de Thomson e 

Rutherford. 

Não respondeu. 

A7 Acho que atividade do software foi 

proveitosa no sentido dos alunos poderem 

ver o que acontecia microscopicamente.  

Por ser uma aula diferente no 

laboratório alguns alunos 

conversaram muito sem que o 

objetivo fosse cumprido. Acho que 

seria importante que as questões 

fossem feitas no coletivo e discutidas.  

A8 Visualizar o que foi o experimento de 

Rutherford, perceber que o átomo tem 

núcleo, vejo que a presença do núcleo 

ficou bem clara para eles. 

Novamente o tempo. Muitos alunos 

no laboratório, dificultou a condução 

da aula. Questões de “sim ou não” e 

questões confusas.  
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A9 Melhor ilustração de como ocorreu a 

proposição do modelo de Rutherford.  

Não respondeu. 

 

e) Estudo de Caso 

Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 Proporcionar a construção de um modelo 

coerente proporcionou a eles a 

compreensão do mesmo. Assim eles 

puderam questionar os outros. 

A dificuldade é fazer os alunos não 

pesquisarem em outras fontes. 

A2 Não pude participar desta aula. Não pude participar desta aula. 

 

A3 Nesta atividade os alunos tiveram que 

refletir e pensar para propor um modelo 

em grupo. 

Como não houve a aula de debate, os 

alunos não puderam defender seus 

modelos e discutir com os demais.  

A4 Levanta questionamento acerca dos 

modelos e introduz conceitos históricos 

que as atividades não conseguem levantar. 

Também foi possível organizar as ideias 

para a proposta de um modelo.  

Usou uma linguagem muito 

complexa. 

A5 Uma atividade interessante, pois exigiu 

que os alunos fizessem relação com o 

software. E foi possível trabalhar a ideia 

de evidências experimentais nesse 

contexto.  

Achei a linguagem dos textos um 

pouco complexa para os alunos, e 

acho que eles não entenderam os 

objetivos da atividade, a ponto de não 

conseguirem fazer relação da 

radioatividade e o modelo de 

Rutherford.  

A6 A história da ciência no que se refere ao 

modelo de Rutherford ficou muito 

presente nessa aula, fornecendo um bom 

entendimento do processo.  

Não respondeu. 

A7 Penso que esta atividade contribuiu muito 

para o contexto histórico dos alunos, pois 

isso se reflete nas avaliações.  

Porém acredito que faltou orientar 

melhor os modelos.  

A8 Saber sobre a história e quem foi 

Rutherford e se colocar no lugar de um 

cientista ao tentar resolver o problema 

proposto.  

Novamente não sei se isso ficou claro 

para eles. Acho que o texto sobre 

Rutherford poderia ser um pouco mais 

completo. Talvez pensar na 

possibilidade de usar um vídeo 

(elaborar) visto que os alunos se 

mostraram desinteresse pelo texto. 

A9 Foi desmentido o processo para se propor 

o modelo atômico, as dificuldades, 

Não respondeu. 
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participações e descobertas ocorridas no 

contexto.  

 

f) Debate 

Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 A exposição dos modelos fez com que os 

alunos analisassem e explicassem porque 

era ou não coerente cada modelo.  

Descontruir a ideia de certo ou errado.  

A2 A nossa metodologia obrigando cada 

grupo a fazer uma pergunta para grupo 

que apresentasse sua representação do 

modelo foi interessante. Os alunos se 

obrigaram a prestar atenção nas 

apresentações dos colegas a ponto de 

fazerem questionamentos após. 

Os alunos se prenderam muito ao 

software e representaram o 

experimento de Rutherford e como 

eles não estão acostumados com uma 

atividade assim, as discussões vindas 

deles não foram tão proveitosas assim. 

Precisou de muita intervenção nossa 

para acontecer. 

A3 Não fizemos esta aula. 

 

Não fizemos esta aula. 

 

A4 Conseguiu confrontar as ideias dos 

estudantes e fazer com que eles 

organizassem seus conhecimentos e 

criassem argumentos para defender seu 

ponto de vista.  

Muitos alunos eram tímidos e não foi 

possível fazer eles falarem. 

A5 Foi possível ouvir as diferentes ideias dos 

grupos, os modelos. E foi interessante 

porque os alunos entenderam que existem 

diferentes visões para o mesmo fenômeno 

(alguns alunos, é claro). 

Talvez tenha faltado uma melhor uma 

melhor mediação por minha parte, no 

sentido de questionar mais os alunos. 

Acredito que os critérios não ficaram 

bem estabelecidos. 

A6 Os alunos na posição de cientistas 

mantiveram-se interessados na dinâmica.  

A turma se mostrou apática nessa aula 

e poucos defenderam seus modelos.  

A7 Acho que ficou vago em alguns 

momentos pois foi uma das aulas mais 

conturbadas no sentido de 

comportamento e participação, porém dos 

que participaram percebo que a 

compreensão foi melhor. 

Somente em relação a participação e 

comportamento.  

 

A8 Essa aula foi a que mais foram 

protagonistas, participaram muito, 

contribuindo no desenvolvimento da 

autonomia. 

Acho que o tempo foi nosso inimigo 

para fecharmos todas as questões 

levantadas.  

A9 Não foi realizado. Não foi realizado.  

 

g) Fechamento 
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Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 Esclarecer as lacunas do decorrer da SD 

e apresentar os conceitos científicos 

desenvolvidos durante a mesma.  

Sobrou tempo. Conteúdo de 

Radioatividade que não foi trabalhado 

anteriormente. Melhor organização 

dos conteúdos.  

A2 A ideia de apresentar todos os modelos 

atômicos e os efeitos da radioatividade 

contribuíram muito como curiosidade 

para os alunos, devido o quão abstrato são 

tais conceitos. 

Por falha nossa, faltou um foco maior 

no modelo de Rutherford, construindo 

assim o modelo em sala de aula. 

Mesmo que os alunos tivessem mais 

que informações suficientes para 

construir por conta própria. 

A3 Acredito que tenha sido a aula mais 

teórica. Contribuiu para um fechamento 

das atividades realizadas. Feedback aos 

alunos, pois até então apenas eles 

estavam “trabalhando”. 

Sobrou um tempo no final da aula. 

A4 Conseguiu-se organizar todo o conteúdo 

e realizar uma retomada de tudo o que foi 

discutido.  

Uma metodologia baseada no ensino 

de transmissão.  

A5 Foi interessante pois as dúvidas que os 

alunos estavam “carregando” sobre o 

modelo de Rutherford foram retiradas 

nessa aula, e foi possível discutir as falhas 

dos modelos. 

 Não respondeu. 

A6 Os conceitos científicos foram abordados 

em sua totalidade: os modelos atômicos 

de Thomson e Rutherford, experimentos 

e radioatividade. 

Não respondeu.  

A7 Achei que essa foi uma das melhores 

aulas, pois conseguimos resumir de 

forma geral e contemplar alguns 

conceitos. 

Não respondeu. 

A8 Não consigo ver muitos aspectos 

positivos, o conteúdo científico foi 

passado de modo expositivo e muitos 

alunos não estavam prestando atenção.  

Os conceitos sobre radioatividade 

foram “desnecessários”, os alunos mal 

prestaram atenção e não entendiam 

aqueles conceitos. Faltou fechar 

melhor as ideias de Rutherford. E fazer 

a discussão sobre a NdC. 

A9 Houve uma recapitulação de todas as 

aulas, relembrando os alunos e também 

esclarecendo algumas dúvidas presentes. 

Faltou preparo (Pessoal) para conduzir 

melhor e trazer os assuntos discutidos 

para esclarecer as dúvidas.  

 

 

h) História em Quadrinhos 
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Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 Despertar a criatividade através de 

conceitos científicos. 

Tempo para realização em sala. 

A2 Uma proposta alternativa que fez que os 

alunos se esforçassem um pouco mais para 

tentar realizar e, assim, conhecer um 

pouco mais sobre a história de Rutherford 

e eu trabalho. 

Os alunos não deram a mesma 

importância que nós. A maioria 

copiou os textos uns dos outros, até 

mesmo a história em quadrinhos 

(Havia cópias dos desenhos!) 

A3 Os alunos tiveram liberdade para se 

expressar (cada um da sua maneira) sobre 

o que aprenderam. 

O problema foi que, como muitos 

alunos não vão para aula 

regularmente, eles não sabiam o que 

colocar em suas histórias e ficaram 

presos aos papéis que havíamos 

dados em aulas anteriores. 

A4 Despertar o senso artístico e criativo dos 

estudantes, fazendo com que eles 

apliquem o que aprenderam  

Não respondeu. 

A5 Foi legal, apesar de ser difícil de avaliar, 

os alunos escreveram histórias muito 

interessantes e bem ricas em detalhes 

Achei uma atividade complexa de ser 

avaliada, pois ficou algo bastante 

subjetivo. Foi difícil de seguir os 

critérios em vários casos.  

A6 A construção da história demandou 

pesquisa dos alunos para sua elaboração.  

Alguns alunos não fizeram por ser 

trabalho de recuperação. 

A7 Permitiu que compreendêssemos se os 

alunos de fato compreenderam o conteúdo.  

Penso que as h.q. ficaram perdidas 

pois poucos alunos entregaram, e os 

que entregaram parece que não 

entenderam o propósito.  

A8 Avaliar o que eles compreenderam das 

aulas de uma maneira mais livre. 

Eles não souberam aproveitar e 

fizeram de “qualquer jeito”.  

A9 É uma atividade para avaliar o 

conhecimento adquirido durante a aula, 

sendo retratado esses aspectos em uma 

história em quadrinhos.  

Não respondeu.  

 

i) Jornal 

Sujeito Contribuições  Lacunas 

A1 Trazer uma avaliação diferenciada 

despertando também a criatividade nos 

alunos. 

Acho que faltou um melhor 

norteamento, talvez texto de base… 

A2 Mesma concepção da HQ. 

 

Não houve cópias, mas os alunos não 

se atentaram ao que era pedido e 

muitos escreveram sobre a vida de um 

cientista comum, sobre a concepção 
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Uma proposta alternativa que fez que os 

alunos se esforçassem um pouco mais 

para tentar realizar e, assim, conhecer um 

pouco mais sobre a história de Rutherford 

e eu trabalho. 

dele sobre experimentação e 

representou o experimento de 

Rutherford. Mas teve alunos que se 

saíram muito bem, mas foram a 

minoria. 

A3 Não fizemos esta aula. 

 

Não fizemos esta aula. 

 

A4 Conseguiu-se avaliar os estudantes com 

perguntas sucintas, organizando os 

conhecimentos.  

Não respondeu.  

A5 Algo interessante para ser aplicado, os 

alunos souberam em sua grande maioria, 

diferenciar o que estava pedindo, e 

mostraram certo “domínio” sobre o 

modelo de Rutherford.  

Achei que os critérios para a correção 

não estavam indicados no 

planejamento.  

A6 Foi uma avaliação diferenciada, que 

levou os alunos a pensarem em tudo que 

foi discutido na SD.  

No que se refere ao planejamento, 

faltou estabelecer os critérios de 

avaliação.  

A7 No mesmo sentido que a HQ contribuiu 

para ver o que os alunos entenderam e 

conseguiram construir com a unidade 

toda. 

Não respondeu.  

A8 Não foi feita.  Não respondeu.  

A9 Não foi aplicada ainda.  Não foi aplicado ainda.  
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Apêndice L:  Transcrição das reflexões dos licenciandos presentes nos Portfólios 

Planejamento 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 Abordar o conceito de Modelos Atômicos no 

Ensino Médio não foi tarefa fácil, pois se trata de um 

conteúdo abstrato e conceitual. Nosso 

planejamento teve por fim, mostrar que utilizando 

algumas ferramentas didáticas é possível facilitar a 

compreensão do micro e mostrar que fazer ciência 

está além das concepções alternativas do senso 

comum. 

Desafios do 

planejamento 

A1 Atualmente, o contato que nós licenciandos temos 

com as diversas formas de planejamento são mais 

expressivas sendo trabalhadas em disciplinas 

pedagógicas, incluindo o estágio supervisionado. Em 

nossas intervenções foi possível perceber que além 

de ser fundamental, necessita de tempo e o mesmo 

vem cada vez mais sendo requerido pelas instituições 

de ensino. 

Importância do 

planejamento 

A1 Compreendendo a importância e a necessidade de 

promover a compreensão sobre as Ciências, 

rompendo as ideias e concepções prévias presentes 

na sociedade, foi proposta uma sequência didática 

intitulada: “Uma abordagem do conteúdo de 

modelos atômicos com ênfase nos aspectos da 

natureza da ciência por meio da história e filosofia 

da ciência (anexo 1.)”, que seria então, aplicada para 

o primeiro ano do ensino médio.  

Na sequência buscou-se trabalhar o conteúdo de 

modelos atômicos acerca do desenvolvimento 

histórico do conceito de átomo e o experimento de 

espalhamento de partículas alfa conjunto a 

proposição do modelo de Rutherford possibilitando 

um processo de construção do conhecimento 

científico. 

Elaboração do 

Planejamento 

A1 Apesar de portar apenas dez aulas, a sequência foi 

bastante trabalhosa e conteve dinâmicas distintas 

de uma aula aos quais os alunos estão habituados.  

Foi um desafio, tanto para nós licenciandos, quanto 

para os alunos, pois a atividade foge do formato das 

aulas cotidianas com caráter mais expositivo. Fora 

isso, a insegurança com o conteúdo e o tempo nos 

trouxe algumas preocupações, o que demandou uma 

comunicação e interação maior entre nosso grupo, 

ressaltando o trabalho em equipe. 

Características do 

planejamento 
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A1 É claro que nem sempre é possível cumprir o 

planejamento de forma adequada, mas acredito 

que no decorrer da sequência, em alguns momentos 

nos preocupamos mais com o tempo do que com 

os objetivos que tanto são ressaltados no “ser 

professor”.  

Planejamento na 

prática 

A1 As dificuldades começaram logo no conteúdo 

proposto, pois trabalhar modelos atômicos e 

natureza da ciência, não era o que tínhamos em 

mente. Além de teórico e enfaticamente 

conceitual, se trata de um conteúdo abstrato, 

dificultando ainda mais nosso trabalho como 

docentes. 

Críticas ao conteúdo 

abordado no 

planejamento 

A1 A Ciência é ampla e cabe a nós, professores a 

tentativa de romper essa visão excludente e 

distorcida a qual estamos sujeitos. 

Visão de ciência 

A1 Para que os alunos construam qualquer 

conhecimento, reconhecemos a necessidade que os 

mesmos apresentem os conhecimentos que já 

possuem, portanto, elaboramos um pré-teste que foi 

aplicado na primeira aula da sequência, com o 

objetivo de identificar as concepções prévias dos 

alunos sobre o cientista e os modelos atômicos.  

Identificar os 

conhecimentos dos 

alunos 

A2 Planejar é uma competência profissional muito 

grande por isso demanda grande esforço. A 

organização da sequência didática sobre modelos 

atômicos não foi diferente. Por ser em grupo, cada 

acadêmico ficou responsável por uma aula. Por ser a 

primeira vez que estávamos montando uma 

unidade tão complexa e que exigia um nível de 

seriedade maior visto que em um curto período de 

tempo, a unidade didática seria aplicada, a 

organização ficou um tanto quanto confusa. Isso 

exigiu que as professoras orientadores tomassem à 

frente e direcionassem todo o trabalho a ser 

realizado. 

Concepção e 

realização do 

planejamento 

A2 O tempo que foi disponibilizado para a 

organização da sequência didática foi pequeno. O 

que levou que algumas aulas demandavam um tempo 

maior para serem executadas do que o previsto. 

Além disso, no planejamento algumas aulas, não 

davam condições para os demais colegas 

reproduzirem. O arquivo da aula continha 

claramente os objetivos da aula, mas não direções 

para como efetuar. Uma aula que se encaixa nessa 

situação foi a aula do debate. Não havia os 

direcionamentos para a forma de conduzir o debate. 

E isso passou despercebido por todos envolvidos 

Críticas ao 

planejamento 
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no planejamento. Tanto é que por relato do 

professor foi que o debate foi a pior aula 

desenvolvida na sequência didática em todas turmas, 

com exceção ao 1°I, devido a estratégia adotada, 

ideia da parceira de estágio. 

A2 A disciplina de Estágio Supervisionado II, do curso 

de química, é fundamental para aprender uma das 

principais competências de um professor, o 

planejamento. Além disso, tal disciplina permite ao 

futuro professor vivenciar a aplicação de seu 

próprio planejamento, e com as filmagens das 

aulas de regência, com o objetivo de ao término 

da aplicação causar a reflexão sobre tanto a 

prática docente, quanto ao planejamento 

construído. 

Experiência com 

planejamento 

A2 Das experiências vividas durante o estágio 

supervisionado, destacam-se o período de regência 

pois o conjunto de aulas proporcionaram 

experiências memoráveis e extremamente 

importantes para o desenvolvimento da prática 

docente do futuro professor. 

Contribuições do 

estágio para a 

formação docente 

A3 Durante o período de regência foi aplicado a Unidade 

Didática de Modelos Atômicos que continha 10 

aulas, nestas aulas estavam inclusas atividades 

práticas e teóricas, aulas teóricas e avaliação. A 

professora que estávamos acompanhando no 

estágio disponibilizou somente 8 aulas para que 

fizéssemos a aplicação desta unidade, já incluindo 

a avaliação, portanto tivemos que fazer uma 

redução, passando de 10 para 8 aulas 

Adaptações do 

planejamento para a 

realidade escolar 

A4 Tudo o que era proposto para a organização da 

sequência didática era debatido com todo o grupo, 

levantando as principais ideias para abordarmos o 

conteúdo. A princípio, entende-se que seria 

necessário que abordássemos os conteúdos de forma 

que houvesse uma maior interação professor/aluno, 

de modo a garantir o protagonismo do estudante na 

construção de seus próprios conhecimentos. 

Entendendo a configuração da carga horária e a 

distribuição da carga horária para a aplicação dessa 

atividade, optou-se na escolha do enfoque de um dos 

modelos atômicos. O modelo atômico descrito por 

Rutherford foi o escolhido por estar presente nos 

meios de comunicação e ser cobrado nos 

diferentes testes que abordem o conteúdo de 

modelos atômicos. 

Processo de 

planejamento 
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A4 O principal norte teórico que organizou a construção 

dessa sequência foram os aspectos da natureza da 

ciência e história e filosofia da ciência. Para tanto, 

foi realizado o estudo de textos sobre o conteúdo 

para construirmos uma visão coletiva acerca do 

papel social da ciência. 

O objetivo geral pensado para esta sequência foi o de 

compreender sobre a construção do 

conhecimento científico por meio da história e 

filosofia da proposição do modelo atômico de 

Rutherford. 

Para alcançarmos o objetivo geral da sequência, 

foram levantados alguns pontos que precisariam ser 

realizados para atingir o que buscávamos. Para tanto 

foi preciso, identificar as concepções acerca da 

natureza da ciência dos estudantes, discutir o 

papel dos modelos na ciência. 

Construção do 

planejamento 

A4 A construção do planejamento foi de grande 

importância para a nossa formação, pois 

possibilitou buscar estratégias metodológicas para a 

elaborar um processo de ensino e aprendizagem 

capaz de dialogar com os saberes prévios dos 

estudantes sobre modelos atômicos e 

(re)construir novas formas de pensar sobre os 

conteúdos químicos. 

Contribuições do 

planejamento para a 

formação 

A4 O planejamento apresentou algumas falhas em sua 

metodologia que só a partir de sua aplicação, 

podemos refletir. Alguns estudantes ainda 

apresentaram algumas distorções de visão sobre 

modelos atômicos. O principal inimigo do 

planejamento foi o tempo estabelecido para cada 

aula. As aulas tinham um curto período de duração 

que em muitos momentos, não foi possível dar o 

devido fechamento a muitos conceitos. Seria 

necessário para uma próxima aplicação, que a partir 

das reflexões de cada estagiário, pudéssemos 

elencar as principais falhas e acertos e reformular 

o planejamento. 

Acredito também que teria que se pensar em um 

planejamento que possibilitasse o professor do 

ensino médio a aplicar a atividade sozinho, pois 

esta sequência foi pensada para que os estagiários em 

dupla pudessem aplicar. 

Reflexões sobre as 

lacunas do 

planejamento 

A5 O processo de elaboração de todas as atividades 

que foram desenvolvidas nessa sequência didática 

foi de maneira coletiva, priorizando os aspectos 

históricos e filosóficos em seu contexto, não apenas 

Encaminhamentos na 

elaboração do 

planejamento 
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pontuais. Contudo, acredito que o tempo destinado 

tenha sido muito curto, a ponto de a professora 

propor a estrutura básica da sequência, cabendo aos 

alunos desenvolverem as atividades que adequavam 

ao esboço pré-determinado. Priorizaram-se muito 

as discussões teóricas, enquanto que o tempo de 

elaboração das atividades foi muito escasso. 

A6 Um total de 10 aulas foram destinadas para a 

aplicação de uma unidade didática elaborada 

coletivamente durante as aulas de Estágio. Tivemos 

que aplicar uma unidade sobre modelos atômicos 

com ênfase nos modelos de Thomson e Rutherford 

e, para isso, optou-se por incorporar traços da 

história e natureza da ciência. Perante a 

complexidade que envolve o entendimento dos 

modelos atômicos, especialmente para os alunos da 

educação básica, é conveniente adotar estratégias 

que possibilitem mais que apenas decorar nomes 

e representações. 

Complexidade do 

conceito científico 

abordado no 

planejamento. 

A7 Diante destas respostas obtidas, pudemos observar 

que em geral o maior interesse foi em relação ao 

átomo, desta forma, nossa unidade tendeu ao 

conteúdo de modelos atômicos, dentre as várias 

abordagens possíveis de se trabalhar, optamos por 

trabalhar os aspectos Históricos e Filosóficos da 

Ciência (HFC) acerca do conceito de modelos 

atômicos, visto que tanto os livros como os 

professores não têm explorado essa perspectiva 

durante as aulas, e visando a importância desses 

conceitos, optamos por trabalhar HFC. 

Comentário sobre a 

falta de utilização da 

história e filosofia da 

ciência no ensino 

A7 Em vários momentos senti dificuldades em 

produzir uma unidade que abordasse o contexto 

histórico e filosófico da ciência, pois sempre me 

senti insegura com essas relações históricas, o que 

acabou me desanimando em alguns momentos, 

mas de modo geral a unidade tem um grande 

potencial para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Dificuldades com a 

abordagem histórica 

A8 Ao trabalhar com HFC, é preciso deixar claro aos 

estudantes que o contexto histórico em que alguns 

fatos da ciência foram desenvolvidos não é o 

mesmo que vivenciamos atualmente e, que assim 

como hoje muitos acontecimentos daquela época 

influenciaram esse desenvolvimento. Além disso, é 

necessário esclarecer que a ciência foi e ainda é 

feita por cidadãos comuns, que buscam 

explicações para fenômenos desconhecidos e que 

na maioria das vezes recebem ajuda de outros 

Considerações 

acerca da utilização 

da abordagem 

histórica 
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pesquisadores, ou seja, a ciência não é desenvolvida 

por um único indivíduo. 

A8 Como dito anteriormente, entendo que o 

planejamento seja um momento de grande 

importância no que se refere à prática docente. 

Há algum tempo, venho participando de momentos 

que discutem essa importância de maneira teórica, 

mas pela primeira vez tive contato com o 

planejamento de uma sequência didática, visto 

que até então a minha experiência estava voltada a 

oficinas temáticas e a replanejamentos. 

Comentários sobre a 

importância do 

planejamento 

A8 Outro aspecto a qual vale ressaltar é a escolha do 

conteúdo. Esse foi um momento de bastante 

discussão durante as aulas teóricas, visto que o 

conteúdo foi pré-determinado pela professora e a 

turma não aceitou muito bem, inicialmente, visto que 

cada um tem afinidade por um conteúdo e havia 

pensado que poderia trabalhar com eles. Esse aspecto 

foi um pouco desanimador para mim, pois o 

conteúdo escolhido foi modelo atômico, e eu já havia 

trabalhado com modelos três vezes no PIBID, mas 

durante o planejamento percebi que seria bem 

diferente das minhas experiências anteriores, o 

que tornou a escolha mais agradável. 

Comentários sobre a 

escolha do conteúdo. 

A8 Tivemos então, outro impasse, o tempo de 

planejamento. Devido ao calendário atrasado da 

Universidade, a data inicial do planejamento e a data 

de início da regência eram muito próximas e, por ser 

a primeira vez em que a maioria planejava uma 

sequência didática, era necessário um tempo maior, 

o que ao meu ver forçou a professora e colaboradora 

a determinarem muitas das atividades que seriam 

feitas, minimizando nossa participação nesse 

processo tão importante para a formação docente. 

Críticas quanto ao 

tempo curto de 

planejamento 

 

Aplicação da SD 

Sujeito Transcrição Observação 

A1 Houve dificuldade em minimizar a interação 

entre os alunos. Outro fator negativo foi o 

nervosismo em aplicar já a primeira aula, os 

alunos conversavam bastante, o que dificultou a 

comunicação em determinados momentos.  

Nervosismo e 

comportamento dos 

alunos 

A1 Como se pôde notar, na explicação do vídeo faltou 

que eu deixasse que os próprios alunos tentassem 

compreender as evidências. Faltaram perguntas 

como: “O que vocês perceberam no vídeo?” “O que 

Reflexão sobre os 

encaminhamentos da 

aula 
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isso significa?”, perguntas das quais faltaram, 

inclusive, no planejamento. Além disso, faltou que 

as evidências fossem anotadas para que os alunos 

lembrassem no momento seguinte.  

A1 Apesar da participação ativa dos estudantes, nessa 

aula foi possível perceber, que mesmo em dois 

professores, é difícil manter o foco dos alunos nas 

atividades. Dois alunos, mesmo tendo terminado as 

atividades, abriram outros sites diversas vezes 

quando estávamos longe.  

Comportamento dos 

alunos 

A1 Neste, foi perceptível que os alunos apresentaram 

mais dúvidas, pois nem todas as partículas 

apresentavam o mesmo comportamento.  

As dificuldades dos alunos estavam relacionadas ao 

comparar os modelos e dizer se o comportamento 

das partículas alfas condizia com o modelo de 

Thomson. Acredito que, mesmo tendo falado que o 

software “pudim de passas” era referente ao modelo 

de Thomson, isto não tenha ficado claro para os 

alunos e reafirmo que tenha faltado anotar as 

evidências observadas no vídeo.  

Na sala de informática, os alunos nos questionavam 

e tomamos cuidados para não dar respostas e sim, 

fazê-los pensar por meio dos modelos 

trabalhados. Enfatizamos que as respostas teriam 

que constar justificativas, o que demandou que os 

próprios alunos chegassem a uma conclusão. 

Dificuldades dos 

alunos na atividade e 

papel pedagógico do 

professor como 

mediador do 

conhecimento  

A1 Considerei que nesta aula, os objetivos foram 

parcialmente cumpridos, pois no decorrer do debate 

conseguimos conflitar os alunos e fazê-los 

perceberem que havia falta de coerência em 

determinados modelos. Porém ao serem 

questionados a respeito disso, não conseguiam 

reformular suas ideias e então criar uma nova 

hipótese para suas lacunas. 

Outro dos objetivos desta aula era “construir a ideia 

da importância de cada modelo para uma devida 

explicação sobre o átomo e isso”, o que em minha 

visão, não foi alcançado, pois os alunos 

indiretamente classificavam os modelos como 

“certo ou errado”.  

Contudo, essa foi à aula que mais gostei de 

conduzir. Reconheço que houve diversas falhas na 

condução, como perguntas “específicas” (“Por que 

cargas iguais causam repulsão?”, por exemplo), 

feitas por nós e pelos próprios alunos o que de certa 

forma, cessa as discussões. Mesmo assim, foi uma 

Encaminhamentos 

das atividades 
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experiência gratificante ver os alunos interagindo 

e buscando respostas para defender seus modelos. 

A1 Sem dúvidas, essa foi à aula em que eu estava mais 

nervosa e, sobretudo, a aula mais difícil, em minha 

opinião, de toda sequência didática. A dificuldade se 

deu por diversos fatores, sendo alguns deles o 

caráter expositivo desta aula e a má organização 

do tempo. 

O fato de se tratar de uma aula conceitual aumenta 

a responsabilidade e também a insegurança em 

cometer alguma falha. Foi perceptível que ao obter 

as respostas “certas” imediatamente, faltou com que 

eu instigasse os alunos a continuarem a discussão. 

Apesar das conversas paralelas durante aula, os 

alunos participaram e responderam aos 

questionamentos corretamente, mas como já 

citado acima, as respostas imediatas não previstas 

adjacentes à falta de organização do tempo, 

fizeram com que eu questionasse os alunos de 

forma muito pontual, retomando as questões do 

pré-teste, o que não foi positivo do ponto de vista da 

construção do conhecimento. 

Ao discutir sobre as lacunas que o modelo de 

Rutherford apresenta, eu faço a utilização do 

quadro sem dividi-lo e sem dar instrução alguma 

para os alunos. Na retomada, os alunos conversam 

bastante e há dificuldade em mantê-los atentos.  

Nessa aula, aparentemente os alunos sabiam o 

conceito desenvolvido no decorrer da unidade, mas 

a sensação foi de não conseguir sanar as dúvidas 

de todos os alunos por falta de questionamentos. 

Faltou planejamento, organização, didática e 

estratégias que possibilitassem uma 

aprendizagem com maior efetividade. 

Reflexões sobre os 

encaminhamentos, 

papel pedagógico do 

professor mediador e 

comportamento dos 

alunos 

A1 É claro que ao planejar as aulas da sequência 

didática, elas estariam interligadas e sequenciais, 

porém, os pontos positivos de maior relevância 

referentes ao desenvolvimento das atividades se 

iniciaram a partir da quarta aula. 

É válido salientar que na segunda aula, a atividade 

da caixa desempenhou um importante papel para 

que os alunos compreendessem as dificuldades 

dos cientistas, porém, acredito que essa atividade 

não apresentou aspectos suficientes para a 

compreensão de que o software era uma 

representação e não o real. 

Avaliação da 

aplicação da SD e 

discussão sobre 

modelos e 

representações 
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Observou-se que quando os alunos conseguem 

visualizar e analisar, como na atividade proposta 

pelo software, mesmo diante da falta de subsídios 

conceituais, eles conseguiram notar que em 

determinadas hipóteses “faltava algo”, o que em 

minha opinião foi o auge da unidade positivamente. 

A1 O pré-teste não foi consultado no decorrer da 

unidade; 

O planejamento não era flexível; 

Pouco tempo entre o planejamento e a aplicação, 

etc. 

Portanto, a atividade que poderia servir como 

norteadora para trabalhar as dificuldades e 

concepções contraditórias que os alunos 

apresentavam, ficou perdida em meio às 

atividades, servindo apenas de consulta para 

comparação na correção do pós-teste, o que de fato, 

configurou uma lacuna no contexto da unidade. 

Críticas ao 

planejamento e à 

utilização do pré-

teste de forma 

inadequada 

A1 Pensando na avaliação como parte do processo de 

aprendizagem, buscou-se apresentar formas 

diferenciadas de avaliar. Na unidade, propusemos 

um pós-teste, uma história em quadrinhos e um 

jornal como formas de avaliação, além das atividades 

do decorrer das aulas.  

Conceito de 

avaliação 

A1 Com a história em quadrinhos e o jornal, a ideia foi 

explorar a criatividade dos alunos em relacionar 

o conteúdo estudado a um contexto que se 

adequasse ao que estava sendo solicitado, o que 

apesar de ser trabalhoso, demonstraria o que os 

alunos conseguiram melhor absorver desta sequência 

de aulas. 

É valido ressaltar que a avaliação tem uma 

importância ímpar no processo de ensino 

aprendizagem e serve não apenas determinar os 

conhecimentos adquiridos ou não pelos alunos, 

mas também para nortear o trabalho docente. 

Características e 

tipos de avaliação 

A1 Como já relatado em outros momentos, nossa 

sequência didática fez a utilização do software para 

viabilizar a compreensão do comportamento das 

partículas referentes a cada modelo proposto e, 

apesar de ter apresentado resistência à utilização 

dessa ferramenta, tenho que concordar que sua 

utilização foi bem aproveitada. 

O software fez com que os alunos visualizassem o 

micro de forma simples e eficaz e ao terem 

contato com essa novidade, os alunos se 

mostraram animados e realizaram a atividade 

Uso de tecnologias 

no ensino e 

contribuições da 

atividade do 

Software para a 

aprendizagem 
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sem dificuldades. Feito isso, os alunos conseguiram 

diferenciar os modelos, pois os próprios constataram 

que as evidências se divergiam. 

Sobre a utilização de TIC, na qual apresentei 

resistência no decorrer do planejamento, percebi 

que elas realmente agregam no processo de 

ensino. Apesar da falta de afinidade com a 

informática, acredito que os softwares podem 

facilitar o trabalho docente e proporcionar aos 

alunos uma compreensão mais significativa. 

A1 Diante a todas essas reflexões, destaco que houve 

evolução nas aplicações se comparadas ao ano 

passado. Neste ano, a prioridade se concentrou em 

retornar os questionamentos aos alunos levando-

os a pensar criticamente sobre as atividades. 

Mesmo assim, vários são os fatores que necessitam 

ser melhorados em minha condução, como: 

✓ Postura em sala de aula; 

✓ Falar de forma clara, apresentando 

ideias organizadas e interligadas; 

✓ Comandos claros; 

✓ Conter o nervosismo; 

Autocrítica 

A1 A falta de experiência e o curto tempo tanto de 

planejamento, quanto de aplicação, foram fatores 

que impediram com que o desempenho causado 

pela sequência fosse alcançado como o esperado. 

Mesmo assim, esta aplicação servirá de experiência 

para o próximo ano, assim como a do ano passado 

serviu para esta. 

Contribuições para a 

Experiência  

A1 O objetivo principal desta aula foi reconhecer o 

desenvolvimento dos modelos científicos atrelados 

a cada contexto da época e compreender a 

contribuição de cada um para o nosso modelo atual.  

Noção de modelos 

A1 O estágio supervisionado II contemplou diversos 

fatores importantes para a formação de um futuro 

docente. No decorrer do ano, estudamos aspectos 

relacionados à natureza da Ciência que 

provocaram reflexões sobre nossas concepções e o 

que considerávamos “fazer Ciência”. 

As reflexões e discussões promovidas sobre as 

nossas concepções e visões divergentes fez com que 

trabalhássemos em prol do consenso, mesmo 

apresentando opiniões distintas. Nosso trabalho em 

equipe deste ano evoluiu, sobretudo nas relações 

intergrupo. 

Visão de ciência e 

trabalho em equipe 

A1 Outro aspecto positivo se refere ao assimilar o 

conteúdo de forma a ser passado para os alunos. Ao 

Compreensão sobre 

os modelos atômicos 
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se trabalhar de um conteúdo abstrato, fez com que 

tivéssemos que estudar ainda mais sobre o mesmo, o 

que fez com que a minha compreensão sobre os 

modelos atômicos se aprofundasse e com isso, 

aprendi ainda mais sobre. 

A2 Ao assistir a filmagem desta aula, senti-me muito 

incomodado com meu comportamento. Ficava 

com as mãos dentro do jaleco, ou passando a mão 

no cabelo. Não gostei da linguagem utilizada para 

tentar acalmar a turma. Foi muito repetitiva. Devo 

me atentar a isso, pois este foi um comportamento 

que apareceu em praticamente todas aulas que 

ministrei. 

Autocrítica quanto à 

postura em sala de 

aula 

A2 Os alunos apresentaram grande dificuldade em 

entender o funcionamento do debate. Não estavam 

acostumados a ter que direcionar suas dúvidas para 

outros alunos. Minha conduta como mediador foi 

parcialmente neutra. No início, me irritei com a 

conduta de um grupo que não demonstrava 

interesse algum para a participação, mas após isso 

creio que tudo fluiu da melhor forma possível. 

Dinâmica de 

realização da aula 

A2 Durante a realização do pós-teste, um aluno que, 

claramente estava passando por dificuldades 

pessoais, resolveu descontar a sua raiva na avaliação 

e em seguida em mim. No início não fazia sentido 

para mim por quê o aluno estava tão revoltado assim 

e acabei discutindo com ele. Chegando ao ponto de 

perguntar-lhe se desejava sair da sala, mas o 

estudante estava tão revoltado que a forma de 

protesto dele foi de permanecer em sala e continuar 

reclamando. Após conselhos do professor, parei de 

discutir. O mais interessante foi o que ocorreu na 

aula seguinte. Este mesmo aluno durante a aula foi 

extremamente participativo e passou a aula todo 

exigindo silêncio para os colegas de modo que 

fosse possível dar continuidade à aula. E ao fim da 

aula, ele pediu desculpas sobre quaisquer 

ocorrências tenha nos prejudicados durante a 

sequências das aulas por parte dele. E também pedi 

desculpas a ele. Achei curioso e considerei uma 

atitude que causa reflexão. Não se deve considerar a 

atitude momentânea como definitiva para quem você 

é. São inúmeros fatores que nos influenciam tanto 

para o lado positivo quanto para o negativo. E na 

educação não é diferente. As respostas que esse 

aluno deu no pós-teste devem ser desconsideradas 

pois ele não estava num momento bom, tanto que ele 

deixou boa parte do teste em branco. 
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A3 Apenas um grupo acertou o que havia na caixa, 

devido ao cheiro característico (sabonete). No final 

da atividade eles queriam saber o que havia de fato 

na caixa, mas explicamos que assim como os 

cientistas propuseram um modelo para o átomo e 

não puderam vê-lo, eles também não veriam o 

conteúdo da caixa. Com isso eles puderam 

compreender as dificuldades enfrentadas pelos 

cientistas ao propor os modelos, bem como a sua 

incerteza e suscetibilidade a sofrer alterações 

mediante novos estudos e descobertas. 

Comentários sobre a 

aplicação da 

atividade da caixa 

A3 Após passar o vídeo levamos os alunos ao 

laboratório de informática onde puderam manusear o 

software “espalhamento de Rutherford”. Notei que 

os alunos ficaram envolvidos e curiosos com o 

software, a teoria vista em sala parecia estar 

fazendo mais sentido para eles. Algumas dúvidas 

surgiram na resolução dos exercícios e com isso 

pudemos discutir alguns aspectos relevantes 

individualmente ou em pequenos grupos. Uma 

dificuldade que os alunos apresentaram foi o fato 

de não terem ainda conhecimento sobre repulsão 

e atração entre cargas com mesmo sinal e com 

sinais opostos. 

O tempo de aula era curto e eles acabaram ficando 

muito tempo na questão onde precisavam contar 

a trajetória das partículas, portanto alguns não 

conseguiram fazer os dois últimos exercícios. 

Comentários sobre a 

atividade do software 

A3 A preocupação dos alunos estava em representar o 

átomo de maneira correta e não segundo a 

interpretação que eles estavam fazendo das 

evidências. Notei que eles se importam mais com 

a nota que seria atribuída do que com o 

conhecimento adquirido, uma das alunas chegou a 

copiar um modelo atômico da internet. Precisei 

conversar com ela e com sua dupla, falei da real 

importância da atividade, que não estava em fazer 

algo correto, mas em construir algo e defender para 

a turma posteriormente. 

Comentários sobre a 

proposição dos 

modelos e a 

preocupação dos 

alunos com ênfase na 

nota 

A3 A elaboração da história em quadrinhos seria feita no 

laboratório de informática, porém por questão de 

tempo achamos melhor fazer em sala de aula com 

papel e caneta. Para iniciar fizemos uma retomada 

do que havia sido trabalhado até então e pedimos 

para que eles elaborassem uma história com no 

mínimo quatro quadrinhos e individualmente, esta 

Mudanças no 

planejamento e 

comportamento dos 

alunos 



 

366 

 

história deveria retratar a vida, os estudos e o modelo 

atômico de Rutherford. 

Como citado anteriormente, um dos maiores 

problemas desta turma são as faltas, por conta 

disso alguns alunos não tinham embasamento 

para fazer a atividade, pois não frequentaram as 

aulas anteriores, portanto emprestaram os materiais 

dos colegas e acabaram fazendo apenas um resumo 

deles. 

A3 Como citado anteriormente as maiores dificuldades 

enfrentadas com a turma foi em relação as faltas 

e atrasos. Durante a regência estes aspectos 

prejudicaram o desenvolvimento da Unidade, pois 

cada vez que um aluno entrava na sala depois do 

horário nós tínhamos que explicar a mesma 

atividade para cada um deles, com isso tornou-se 

difícil dar continuidade aos conteúdos 

trabalhados. Os alunos que costumavam faltar, 

muitas vezes não conseguiam acompanhar o restante 

da turma, pois haviam perdido aulas anteriores, logo 

era necessário ficar retomando questões de aulas 

passadas com eles e aqueles alunos que já haviam 

visto tal conteúdo se dispersavam e começavam a 

conversar. 

Comentário sobre a 

frequência dos 

alunos na aula 

A3 Penso que o pré-teste não teve a importância que 

deveria ter, pois deveríamos utilizá-lo para 

conhecer as concepções prévias dos alunos e assim 

saber a melhor maneira de abordar determinados 

conteúdos, de acordo com as dificuldades 

apresentadas por eles, porém isso não foi feito, o 

pré-teste foi corrigido apenas no final da 

aplicação da unidade e serviu apenas para 

comparar os conhecimentos dos alunos antes e 

depois da aplicação da sequência didática. 

Reflexão sobre a 

utilização das 

informações do pré-

teste 

A3 A partir da transcrição realizada pode-se observar 

que os alunos participaram da aula de software, 

porém essa participação era mais respondendo os 

questionamentos do que fazendo. Considero esse 

aspecto positivo, pois a turma dificilmente 

interagia em sala, e o simples fato deles 

responderem as perguntas e se mostrarem 

participativos já fez a aula ser mais significativa. 

Muitas perguntas realizadas pelos estagiários 

eram de sim e não, este aspecto não favorece o 

raciocínio e reflexão dos alunos, porém em alguns 

momentos também são feitas perguntas em que 

eles precisam analisar antes de responder. 

Acredito que poderiam ser feitos mais 

Reflexões sobre a 

interação professor-

aluno na atividade do 

software a partir da 

transcrição de um 

trecho da aula 
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questionamentos que os fizessem refletir de fato e 

não responder de maneira mecânica. 

A3 Ao corrigir as atividades que foram feitas em sala de 

aula pôde-se perceber a evolução de alguns alunos. 

Aqueles que frequentavam as aulas, prestavam 

atenção e participavam conseguiram 

compreender o conteúdo que apresentamos com a 

Unidade Didática, já aqueles alunos que faltavam ou 

chegavam atrasados e não prestavam atenção nas 

aulas não conseguiram ter a mesma compreensão. 

Isto ficou muito claro ao analisar o pré-teste e o pós 

teste, pois foi possível comparar as respostas antes 

e depois da aplicação da unidade. 

Comentário sobre a 

aprendizagem dos 

alunos a partir da SD 

A4 Em um primeiro momento, todos os estagiários 

compartilhavam como foram os períodos de 

observações e aplicações. A turma continha cinco 

duplas, as quais relataram suas experiências, 

dificuldades, acertos e as principais sugestões para o 

desenvolvimento das atividades. Com isso, 

debatíamos entre si sob a orientação das professoras, 

as principais demandas que cada um trazia para sala 

de aula. 

Segundo Carvalho (2012), é necessário que os 

referenciais teóricos levem o professor em formação 

a refletir sobre a relação entre o ato de ensinar e 

a aprendizagem dos alunos. Essas reflexões 

emergem de discussões coletivas nas aulas das 

universidades, a partir de referenciais teóricos mais 

consistentes. 

Os espaços de discussões realizados em sala de 

aula, foram de grande relevância para a 

construção de uma base teórica. Nele eram 

discutidas estratégias de ensino a partir de artigos 

selecionados para construirmos concepções acerca 

de estratégias de ensino, conteúdos e formas de 

organizar os trabalhos. 

Discussões 

realizadas em sala de 

aula 

A4 Esta atividade é fundamental para o planejamento, 

pois é com ela que conseguimos introduzir o 

conteúdo e ampliar as discussões sobre natureza 

da ciência. Também é importante identificar as 

concepções prévias dos estudantes, para com elas, 

construirmos/reconstruímos tal conceito científico. 

Importância do pré-

teste no 

planejamento 

A4 Os estudantes se mostraram muito participativos 

da atividade, entendo sua proposta e demonstrando 

muita animação. Tanta animação que em muitos 

momentos, precisei chamar a atenção sobre o 

barulho que faziam. Porém, todos participaram da 

Contribuições da 

atividade da caixa 

para compreensão 

sobre os modelos na 

ciência 
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atividade e após avaliarmos os questionários, 

podemos perceber que eles relacionaram a 

atividade realizada com a proposição proposta 

sobre a dificuldade que os cientistas tiveram de 

encontrar uma teoria capaz de representar a 

composição da matéria. Nenhum grupo conseguiu 

identificar o objeto presente na caixa. No final da 

aula, os estudantes ficaram bravos e mais agitados 

ainda pois falamos que não iriamos abrir as caixas 

para mostrar o que havia em seu interior. 

A4 Fui questionado por um dos estudantes sobre a 

existência do átomo. A partir do entendimento e da 

preparação que tivemos na sala de aula, expliquei 

para o estudante sobre algumas propriedades 

atômicas e também sobre a mutabilidade 

científica. 

Questionamento 

sobre a existência do 

átomo 

A4 Uma das dificuldades que tivemos durante a 

metodologia da atividade, foi em relação com a tv 

pen-drive. Salvamos as imagens em sequência com 

a linha do tempo e quando fomos utilizá-las para a 

construção da linha do tempo, elas estavam fora de 

ordem e com isso, não conseguimos construir a linha 

do tempo partindo do início. Esse problema poderia 

ter sido resolvido se estivéssemos com a linha do 

tempo previamente impressa para não precisarmos 

depender exclusivamente dos recursos multimídia.  

Porém essa nova abordagem realizada também 

apresentou aos estudantes que a ciência ele não é 

linear e com o tempo, as descobertas não 

apresentam. 

Lidar com 

imprevistos durante a 

aplicação da SD 

A4 O ponto negativo que eu destaco nessa atividade é o 

fato dos estudantes acreditarem que o modelo 

exposto no software era o real. Nas outras 

atividades, ao explicar os modelos atômicos, eles 

recorriam aos modelos apresentados no software, 

como se fossem definitivos. Acredito que 

precisávamos ter desmistificado este conceito com 

mais uma aula de fechamento da atividade, para 

que pudéssemos explicar o que é o real e o que são 

modelos, pois em nosso planejamento, não foi 

construída essa ideia. 

Dificuldade em lidar 

com o conceito de 

modelo e real 

científico 

A4 Com essa aula, os estudantes conseguiram 

conhecer um pouco mais sobre a história das 

concepções atômicas em cada contexto histórico e 

sobre a importância de cada modelo para o 

desenvolvimento científico de cada época. Estudar 

o conteúdo de ciências da natureza contribuiu para o 

desenvolvimento dessa atividade, construindo 

Compreensão do 

desenvolvimento 

histórico 
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argumentos para que pudéssemos discutir com os 

estudantes e entender melhor a proposta da atividade, 

para alcançarmos os objetivos propostos. 

A4 Acredito que essa atividade tenha um potencial 

enorme de provocar a criticidade entre os 

estudantes, bem como construir o conhecimento 

acerca dos modelos atômicos. 

Contribuições do 

debate para a 

aprendizagem 

A4 Acredito que os estudantes conseguiram criar 

argumentos plausíveis e coerentes, conseguindo 

explicar cada modelo. Acredito que a principal falha 

da apresentação dos minis seminários é o de existir 

protagonistas na atividade, parecendo que apenas 

um estudante de cada grupo aprendeu o 

conteúdo. A participação dos outros estudantes foi 

grande, de modo que os mesmos fizeram diversas 

perguntas em relação aos modelos propostos. 

Pode-se com isso dizer que a atividade além de 

propiciar o entendimento sobre os modelos 

atômicos, apresenta um caráter de fomentação do 

senso crítico. 

Reflexões sobre o 

debate 

A4 Em um certo momento, os estudantes começaram a 

fazer diversas perguntas sobre o conteúdo da aula, 

bem como questionamentos sobre a existência do 

átomo, sobre o microscópio de tunelamento e 

sobre a mecânica quântica. Consegui responder a 

todas as questões que eles propuseram e as quais eu 

não sabia, disse a eles que eu ia pesquisar. Acredito 

que todos estes questionamentos atrapalhou o 

andamento do planejamento, fazendo com que o 

planejamento não fosse terminado. Porém fiquei 

feliz com todas as perguntas, pois a curiosidade dos 

estudantes, mostrou o interesse deles sobre o 

conteúdo estudado. 

Ao longo da graduação, sempre tive muita aversão 

a aula do tipo expositiva, em que o professor 

apresenta o conteúdo para os estudantes, como se ele 

fosse o detentor de todo o saber, depositando o 

conteúdo nos estudantes. Vejo após essa aula, a 

importância de momentos como esse, 

conseguimos retomar o conteúdo com os 

estudantes, fugindo da perspectiva 

tradicionalista, pois os estudantes foram 

protagonistas da construção desse feedback. 

Reflexão sobre a aula 

de fechamento e o 

papel da pergunta em 

sala de aula 

A4 Uma das minhas maiores dificuldades nessa aula foi 

a de conter os estudantes após o término da prova. 

Quando terminaram, ficaram alvoroçados, por não 

terem nada para fazer e com isso, conversavam 

Dificuldade com o 

comportamento dos 

alunos 
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bastante e atrapalhando o rendimento dos outros. 

Como eram muitos estudantes e eles estavam 

desocupados, tive dificuldade em contê-los. 

A4 Fomos chamando cada aluno individualmente para 

discutir sobre o processo de avaliação que eles 

foram submetidos. Acredito que este momento de 

conversar com os estudantes sobre as notas, tirando 

algumas dúvidas sobre as atividades é muito 

importante, para que eles tenham um pensamento 

crítico sobre e saibam quais foram os critérios que 

utilizamos para avaliá-los. 

Comentários sobre o 

processo de 

avaliação 

A4 Ao entregarmos a atividade para os estudantes, 

identificamos que se houve um espanto referente à 

estrutura da atividade. Como os estudantes estão 

acostumados com atividades, muitas vezes avaliando 

o que o professor quer saber sobre e não o que eles 

aprenderam sobre o conteúdo, bem como as 

estruturas da prova, sempre seguindo o mesmo 

padrão. Esta nova abordagem rompe com o sistema 

tradicional, pois entendemos precisa-se de novas 

abordagens avaliativas, já que nos dias atuais, as 

avaliações são ferramentas punitivas ou formas 

de julgamento. 

Reflexão sobre 

avaliação 

A4 Pode-se analisar que os estudantes, a partir das 

propriedades organolépticas como tato e o som, os 

estudantes conseguiram levantar hipóteses para a 

construção de um modelo que explicasse as 

características do objeto investigado.  

Todos os estudantes ressaltaram sobre a atração 

magnética sofrida pelo objeto a partir da 

aproximação com imã que lhes foi entregue quando 

questionado se seria possível utilizar uma ferramenta 

para observar o magnetismo dos objetos e qual seria 

essa ferramenta. 

Comentários sobre a 

atividade da caixa 

A4 É possível notar que os estudantes construíram uma 

visão de ciências onde a mesma é fruto de uma 

construção humana. Há de se notar também que os 

estudantes puderam observar que é possível criar 

uns modelos utilizando diferentes métodos, 

rompendo com a ideia da existência de um único 

método universal.  

E por fim, foi possível identificar que os estudantes 

construíram a ideia de que os cientistas se utilizam 

de sua imaginação e crenças pessoais para 

construir ciências, observando que não existe 

neutralidade nas construções cientificas. 

Análise do 

licenciandos sobre a 

aprendizagem sobre 

ciência  
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A4 Pode-se analisar que a resposta do aluno no pós-teste 

comparada com o pré-teste teve uma mudança 

significativa, apresentando que a unidade conseguiu 

abranger seus conhecimentos a respeito do que ele 

acredita ser um cientista. No pré-teste, o estudante 

apresenta uma visão de ciência vinculada apenas 

ao caráter experimental e não conseguindo 

explicar de fato a principal função, “coisificando” o 

seu objetivo. Após a construção de conhecimentos a 

partir da unidade, a resposta do estudante já 

apresenta uma abrangência no que se tange à visão 

do cientista. Primeiramente, ele já enxerga não 

mais de um cientista como uma figura masculina 

como geralmente é mostrado. O estudante já 

consegue enxergar a presença de mulheres na 

construção do conhecimento cientifico, entendendo 

que o papel da ciência é buscar respostas para as 

problemáticas encontradas no cotidiano. Essa 

nova visão apresenta uma ciência mais próxima de 

sua realidade, mais contextualizada e de 

entendimento que ela parte de uma construção 

humana e social. 

Análise do 

licenciandos sobre a 

visão do cientista 

apresentada pelos 

estudantes 

A4 O estudante nessa questão é convidado a refletir 

sobre o papel dos modelos científicos para a 

construção da ciência. É possível perceber que o 

estudante já é possuidor da visão de que os 

modelos são um tipo de representação. Quando é 

perguntado ao estudante se esses modelos são 

definitivos, o mesmo responde, a partir de seus 

conhecemos prévios, que estes modelos são 

definitivos, pois os cientistas anteriores 

comprovaram tais afirmações. Esta visão de 

ciências demonstram uma linearidade da mesma, a 

qual é tida como uma verdade absoluta. 

A partir da unidade media, a visão do estudante é 

(re)construída, de modo que é possível identificar a 

ligação existente entre a ciência e o contexto 

histórico que ela se encontra, entendendo que está 

em constante processo de desenvolvimento. 

Análise do 

licenciandos sobre a 

concepção de 

modelo apresentada 

pelos estudantes 

A4 Com essas respostas, é possível identificar que o 

estudante já tem uma visão sobre a origem do 

átomo já construída, apresentadas nos conceitos 

históricos que ele traz. Porém quando comparamos 

as respostas do pré e do pós, podemos observar que 

esses conceitos já construídos não são 

desconstruídos, mas ampliados, de modo que sua 

visão sobre a representação do átomo agora é 

contextualiza com alguns acontecimentos sociais. 

Análise do 

licenciandos sobre a 

compreensão da 

origem histórica do 

átomo apresentada 

pelos estudantes. 
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A4 O aluno A22 tem a concepção inicial de que o 

átomo ainda é uma partícula indivisível, como é 

defendido por Dalton. A partir da construção dos 

conhecimentos ao longo da sequência, o estudante 

não muda sua concepção sobre a indivisibilidade 

do átomo, nem de seu tamanho. Ao longo das 

aulas, ele muda sua concepção sobre a 

representação do átomo apresentando carga 

positiva, neutra e negativa para seu desenho, 

porém não altera sua concepção sobre sua 

indivisibilidade. 

Análise do 

licenciandos sobre a 

compreensão do 

conceito de átomo 

apresentada pelos 

estudantes. 

A4 Pode-se analisar que o A7 conseguiu desenvolver 

uma ideia histórica do processo de criação do 

modelo atômico de Rutherford. O estudante tem a 

visão de um cientista que não trabalha sozinho, 

mas sim com uma equipe, seus alunos. O 

experimento que deu origem ao modelo de 

Rutherford é presente em sua descrição, 

identificando a trajetória da partícula alfa. 

Análise sobre a 

compreensão do 

desenvolvimento 

histórico do conceito 

de átomo 

apresentada pelos 

estudantes na HQ. 

A4 Nesta resposta, o aluno A37 consegue construir a 

visão de como é o trabalho de um cientista. É visto 

que o estudante consegue desenvolver a ideia de 

que os trabalhos dos cientistas são desenvolvidos 

a partir da contribuição de outros cientistas como 

cita Marie Curie, desenvolvendo também que a 

ciência não é apenas um saber masculino, mas 

que há a presença de mulheres e que elas podem 

desenvolver o mesmo trabalho que os homens.  

Também é observado que o estudante consegue 

definir o experimento a partir do 

bombardeamento das partículas alfa. Como ponto 

negativo, é notório perceber que o aluno associa o 

modelo de Thomson como errado, não 

conseguindo atingir um dos objetivos do 

planejamento que é o de associar o modelo atômico 

construído ao contexto histórico em que o 

cientista se encontra e do desenvolvimento que a 

ciência está posta. 

Análise sobre a 

compreensão do 

desenvolvimento 

histórico do conceito 

de átomo 

apresentada pelos 

estudantes no jornal. 

A4 A ideia que o aluno A27 construiu sobre o 

experimento, baseia-se nas aulas da de fechamento, 

do debate e principalmente do software, de modo que 

é nítido em sua fala a presença de elementos que 

compunham a atividade. Ele consegue visualizar a 

trajetória da partícula alfa, bem como construir a 

ideia de um núcleo atômico. 

Análise sobre a 

compreensão do 

conceito de átomo 

apresentada pelos 

estudantes no jornal. 

A4 O A3 menciona o experimento com a folha de oura 

para explicar o modelo atômico de Rutherford. A 

partir da trajetória da partícula, ele constrói a ideia 

Análise sobre a 

compreensão do 

conceito de átomo 
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da presença de um núcleo por conta do desvio 

causado pelas cargas iguais a da folha de ouro. 

apresentada pelos 

estudantes no jornal. 

A4 O estudante descreve o átomo já com um núcleo e 

uma eletrosfera, como mencionado nas aulas. Este 

núcleo composto por cargas positivas, apresenta 

partículas que agora são denominadas por prótons. O 

estudante também observa a presença de elétrons na 

composição do modelo atômico, os quais seguem 

uma trajetória circular, o que é visto apenas na 

representação de Bohr. Por fim na fala do estudante, 

ele consegue identificar as falhas do modelo do 

cientista. 

Em sua representação, o estudante remete-se a um 

modelo já muito conhecido por conta das mídias e 

representações afora. Como em sua fala, é 

representado os elétrons em volta da eletrosfera e o 

núcleo carregado eletricamente de partículas 

positivas. 

Análise sobre a 

compreensão do 

conceito de átomo 

apresentada nos 

desenhos feitos pelos 

estudantes no jornal. 

A4 O estudante A27 descreve o átomo utilizando uma 

analogia referente ao sistema solar, apresentando 

como centro o núcleo e elétrons ao seu redor. Este 

tipo de analogia poderia afastar o estudante da 

aplicação do conhecimento, porém a partir da análise 

da representação por desenho, é visível que este 

consegue identificar todas as partes do dito 

sistema solar, aplicando sobre ele o conceito 

atômico.  

Seu modelo se espelha no sistema solar e continha o 

núcleo no centro, enquanto os elétrons ficavam em 

“órbita”. 

Análise sobre a 

compreensão do 

conceito de átomo 

apresentada nos 

desenhos feitos pelos 

estudantes no jornal. 

A4 Na fala do aluno A36 pode-se notar que as atividades 

foram vistas como brincadeiras. Essa colocação pode 

soar como se as atividades perdessem a seriedade 

dentro de uma sala de aula, porém em sua fala é 

nítido a percepção que o estudante conseguiu 

desenvolver uma concepção sobre os modelos 

atômicos. Ele destaca também a facilidade que teve 

em aprender por conta da interatividade que a 

atividade. A atividade de destaque segundo o A10, 

foi a atividade de caixa, que segundo ele construiu 

uma visão da dificuldade de que o cientista tem de 

propor um modelo.  

Todos os estudantes destacam como as atividades 

foram diferenciadas e facilidade, a partir da interação 

com os estagiários, que tiveram para aprender o 

conteúdo proposto. É nítido perceber em todas as 

falas que a participação e a interação dos alunos 

Análise sobre a auto 

avaliação da 

aprendizagem feitas 

pelos alunos do 

Ensino Médio após a 

aplicação da SD 
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nas aulas permitiram que o conteúdo não ficasse 

carregado. A tradicionalidade da maioria das aulas 

de química, não foi vista em nenhuma das falas.  

Por fim, todos os estudantes destacam como positiva 

a aplicação dos estagiários. Na fala do estudante A32 

aparece que essa positividade se deu pela atenção 

que os estagiários tiveram com as dificuldades de 

todos os estudantes e que o ensino do conteúdo foi 

feito com qualidade. Este mesmo aluno e o A36 

destacam que os estagiários em formação serão 

ótimos professores, por conta dessa maior interação 

e da forma com que o conteúdo foi construído. 

A4 Os estudantes conseguiram nessas dez aulas, 

construíram conhecimentos desde o significado 

de representação, do papel do cientista na 

sociedade e o desenvolvimento da ciência a partir 

de sua contextualização histórica. Apresentamos 

aos estudantes a ideia de uma ciência crítica, 

transformadora, humana e próxima ao seu 

contexto histórico.  

No que se tange ao processo de análise realizado a 

partir dos questionários entregues aos estudantes, 

pode-se perceber que os mesmos conseguiram 

mudar suas ideias iniciais sobre o átomo e 

incorporar uma visão mais teorizada, rompendo 

com alguns erros de concepções que eles traziam 

consigo. 

Reflexão sobre as 

contribuições da SD 

A5 De modo geral, posso afirmar que foi uma 

experiência muito significativa para o meu 

processo de formação a elaboração e aplicação dessa 

sequência didática, visto que me auxiliou na 

formação de uma visão ainda mais crítica de 

ciências, além de possibilitar um contato mais 

efetivo com os alunos do ensino médio e a inserção 

no ambiente escolar. 

Por se tratar de um tema complexo para o ensino 

médio, a meu ver, essas atividades possibilitaram 

uma melhor compreensão a respeito da estrutura 

atômica pelos alunos, visto que tradicionalmente 

esse assunto é trabalhado pelos professores de 

química de maneira muito diretiva e linear, 

ressaltando apenas os aspectos científicos e pseudo-

históricos, tornando-se algo apenas memorístico e de 

pouca aplicação prática. Os conceitos químicos 

relacionados à estrutura atômica por si só são 

complexos e acredito que atividades diferentes, que 

priorizem não apenas os conceitos científicos 

Reflexões sobre a 

aplicação do 

planejamento em 

termos de 

aprendizagem dos 

alunos e dificuldades 

enfrentadas 
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puramente e o nível microscópico da matéria, 

possibilitam um novo olhar e compreensão pelos 

alunos, dando-lhes mais sentido. 

Em relação a minha postura em sala de aula, acredito 

que ela foi bem coerente, no entanto, ressalto que 

tenho um pouco de dificuldades no sentido de 

possibilitar um questionamento nos alunos, talvez 

pela inexperiência falte-me ainda o saber 

questionar os alunos de maneira a levar eles a 

pensarem, no entanto, acredito que tenha 

conseguido trabalhar bem com as demais 

dificuldades presentes nas salas de aula. 

A5 Acredito que esta proposta de investigação das 

evidências experimentais foi bastante ousada, no 

sentido de possibilitar que os alunos refletissem 

sobre uma observação e investigasse a respeito 

desta. Essa atividade auxiliou muito os alunos a 

relacionarem a observação e a interpretação. 

No entanto, há de ressaltar, pela análise das 

gravações que os alunos apresentam certa 

dificuldade em propor uma explicação apenas 

com os dados experimentais, mas auxiliou os 

mesmos a entenderem como é complexa essa 

relação. 

Comentários sobre a 

atividade do software 

A5 Mas o estudo de caso, a meu ver, mostrou-se uma 

atividade muito interessante como um instrumento 

de avaliação, pois após a leitura dos textos (apoio e 

o caso em específico), os alunos são “obrigados” a 

pensar na solução de um problema, o que 

demanda raciocínio e criatividade, o que é algo 

importante para os alunos, em virtude de 

possibilitar uma visão mais crítica em relação a 

um fenômeno. 

Contribuições da 

atividade do Estudo 

de Caso 

A5 Nessa aula, como indicado nos objetivos acima, 

pode-se verificar que deveria ser trabalhado com os 

alunos as ideias contraditórias elaboradas por todos 

os grupos e isso deveria ser baseado na proposta de 

modelo elaborado pelos próprios alunos. Contudo, o 

1°K, como já foi descrito, apresenta certa 

dificuldade em se expressar em sala de aula, a 

capacidade de discussão e diálogo que eles 

apresentam não são tão efetivas para atividades 

que necessitam de tais características. Contudo, as 

propostas de modelos apareceram, com descrições a 

respeito destes, mas não foi possível explorar muito 

as ideias dos alunos. Primeiramente em virtude do 

perfil da turma e segundo, por conta da minha 

Comentários sobre a 

dificuldade na 

atividade do debate e 

autocrítica em 

relação ao papel 

mediado do 

professor 
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capacidade de questionar os alunos de forma 

contínua não ser tão efetiva ainda, em decorrência 

da minha pouca experiência com o ambiente escolar. 

A5 Acredito que os objetivos foram alcançados, embora 

os alunos tenham dificuldades de assimilar os 

aspectos históricos e químicos, bem como 

atividades muito diferenciadas, em que colocam 

como ativos em sala de aula. Mas os objetivos e 

possibilidades previstos na sequência didática são 

bastante ousados e interessantes. 

Comentários sobre 

os objetivos do 

planejamento e as 

dificuldades 

enfrentadas 

A6 Como instrumento de avaliação foi aplicado um pós-

teste contendo as mesmas questões do pré-teste, no 

qual o objetivo dessa atividade foi verificar se as 

concepções iniciais dos alunos evoluíram e foram 

modificadas com as atividades desenvolvidas na 

unidade didática. Com a correção da atividade, 

notou-se que alguns dos alunos escreveram 

respostas idênticas, enquanto outros foram capazes 

de evoluir e corrigir os conceitos químicos. 

Realizou-se uma breve retomada falando sobre os 

erros e acertos nas respostas. 

Comentários sobre a 

construção de 

conhecimentos por 

meio da SD 

A6 Com a correção das recuperações foram detectados 

alguns erros conceituais remanescentes. O maior 

erro foi encontrado na questão que pedia a 

representação do modelo de Rutherford, na qual 

vários alunos representaram o modelo de Bohr, 

mesmo não sabendo defini-lo quando foi proposto. 

Penso que todo aluno carrega consigo uma 

imagem para a representação do átomo, 

geralmente aquela que aparece em filmes e séries 

(o modelo de Bohr) e, por ter essa concepção 

enraizada, informações novas referentes aos 

demais modelos tornam-se um longo processo de 

assimilação. 

Reflexão sobre a 

concepção de átomo 

apresentada pelos 

alunos e a influência 

da mídia nas 

representações 

A7 Ao final da aula tentei promover um debate para que 

os alunos pudessem pensar nas dificuldades 

encontradas pelos cientistas, e percebi que neste 

momento a turma correspondeu muito bem a 

proposta da atividade, e finalizando essas discussões, 

para dar um fechamento na aula, iniciei passando um 

breve resumo sobre essas importâncias, porém os 

alunos têm o costume de guardar o material antes do 

tempo, deste modo, poucos alunos copiaram essas 

pontuações, como forma de valorizar essa 

participação na aula seguinte pensei em 

“pontuar” os alunos que acompanharam até o 

Comentários sobre a 

participação dos 

alunos e a utilização 

na avaliação como 

“moeda de troca”. 
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final, anotando os nomes para a futura atribuição 

de notas. 

A7 Pude perceber com esses questionamentos que o 

aluno tem a ideia de que os modelos vão sendo 

aprimorados por isso são estudados vários 

modelos, entendem a ciência como linear, na 

intenção de tentar sanar as dificuldades dos alunos, 

muitos professores fazem o uso de analogias como 

forma de deixar mais clara a ideia de um conceito 

microscópico.  

Reflexão sobre a 

compreensão dos 

alunos acerca dos 

modelos atômicos e o 

uso de analogias. 

A7 Nesta aula senti uma colaboração muito grande por 

parte dos alunos, no sentido de quererem participar 

e discutirem as atividades propostas. 

Penso que como reflexo deste interesse foram os 

questionamentos levantados pelos alunos ao final da 

aula, como podemos destacas nas falas. 

Para isso adotarei a seguinte codificação, os alunos 

são classificados de acordo com o número de 

chamada da turma, no qual o aluno 1 será 

representado como A1, assim como os demais alunos 

da turma. 

A7: “Tem algum modelo que ainda não foi aceito?” 

A26: “A alquimia hoje não é aceita, mas tem 

possibilidade de ser aceita algum dia ainda?” 

Tentamos responder de forma a forçar os alunos a 

pensarem em como acontece esse processo de 

aceitação de uma teoria, mas achei que as questões 

foram muito válidas porque fica evidente que 

pensaram nos modelos e tentaram identificar a 

forma com que esses modelos são validados, 

apesar de não conseguirem estabelecer as relações 

corretas, o que da abertura para explorar essas 

questões nas aulas futuras. 

Comentários sobre a 

compreensão sobre 

os modelos e seu 

processo de 

aceitação; a 

participação dos 

alunos e o papel da 

pergunta no processo 

de ensino e 

aprendizagem. 

A7 Durante o período disponibilizado para a discussão 

do modelo, percebi muitas dificuldades na 

resolução da atividade proposta, mas não sei se 

não entenderam o objetivo da atividade, se não 

estava claro a proposta, ou se foi devido a conversa 

durante a explicação da atividade. Alguns grupos 

acabaram representando o que observaram na aula 

do software, por isso acabei passando de grupo em 

grupo para tentar fazer os alunos repensarem na 

atividade, explicando o que deveriam fazer ou 

modificar, para que me entregassem até o final da 

aula. 

Comentários sobre as 

dificuldades dos 

alunos na proposição 

dos modelos 
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A7 Começamos o debate pedindo para o grupo que 

estava conversando mais, explicar seu modelo 

proposto para toda a turma, usamos esta prática 

como uma estratégia de ensino, na sequencia 

perguntamos para os demais grupos se o modelo 

era coerente, se a explicação era condizente com 

o modelo proposto, assim foi feito para os demais 

grupos. Porém senti que a participação dos alunos foi 

pouca, no sentido de fazer pergunta, questionar os 

modelos, promover discussões, comparações, neste 

sentido senti que a atividade perdeu um pouco o 

seu sentido, caracterizando-se mais como uma 

apresentação de proposta e não como um debate, 

mas de certa forma, vejo que este posicionamento 

dos alunos se deu devido à grande conversa por 

parte dos alunos, influenciando diretamente no 

processo de aprendizagem. 

Dificuldade sobre a 

realização do debate 

o comportamento 

dos alunos 

A7 Nesta aula chamamos os alunos, de forma 

individual, para fazer o feedback das atividades 

desenvolvidas, bem como as notas atribuídas a 

cada uma delas, tentando mostrar como se deu o 

processo avaliativo, e o que foi possível considerar, 

ressaltando os acertos e os equívocos. 

Comentários sobre o 

processo de 

avaliação 

A7 De modo geral, a turma teve uma média muito boa, 

apesar do mal comportamento e grande conversa 

em sala, penso que reflexo disto, talvez seja pelo fato 

de ter ficado receosa em relação ao 

comportamento da turma e acabei deixando 

influenciar, relevando e considerando tudo o que 

fosse possível. 

Comentário sobre a 

postura docente na 

avaliação 

A8 Alguns aspectos acerca da turma foram descritos no 

texto a qual fiz referência para o período de 

observação, nesse momento foi possível observar 

que a turma apresentava um comportamento 

agitado e muita conversa em tom de voz elevado, 

mesmo durante as aulas ministradas com o professor.  

No início foi difícil estabelecer um diálogo com a 

turma. Sempre que eu solicitava a fala, isso era 

feito aos gritos, o que era bastante desmotivador, 

pois a cada aula eu tinha a impressão de que não 

estava falando nada a respeito do conteúdo e sim, 

gritando por silêncio.  

Com o tempo, esse processo de fala foi se 

tornando menos árduo, desenvolvi a estratégia de 

solicitar a fala uma vez e aguarda o silêncio, 

infelizmente nem todos se comoviam e algum aluno 

que estava interessado em ouvir gritava por silêncio 

Comentários sobre o 

perfil da turma e 

como lidou com a 

indisciplina 
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e todos os outros o faziam. Isso foi se tornando cada 

vez mais rápido e todos logo faziam silêncio, creio 

que conforme fomos ganhando a confiança deles, 

ganhamos também um respeito maior e aulas 

foram se tornando mais agradáveis. 

A8 Outro aspecto a qual ressalto, são as consequências 

de um planejamento realizado em um período tão 

curto, sendo estas refletidas durante a aplicação da 

sequência. Muitas das aulas não apresentavam um 

tempo apropriado para a execução da atividade e 

algumas aulas não foram escritas de forma a 

facilitar a compreensão de outras pessoas, ou seja, 

como as aulas foram divididas entre os estagiários, 

não era possível conduzir a aula como ela foi 

planejada pelo colega, pois isso não estava escrito 

de forma clara na sequência. 

Um exemplo disso, foi a aula do debate. Não havia 

instruções de como conduzir o debate entre os 

alunos durante a aula. Foi então que, sabendo que 

havia dado errado em outras turmas, pesquisei 

sobre como um debate era organizado e pensei em 

uma maneira de conduzi-lo de forma que os 

alunos realmente debatessem suas ideias, ainda 

assim, após assistir as filmagens percebi que essa 

discussão entre os estudantes ficou um mal 

direcionada. 

Críticas ao 

planejamento em 

relação ao tempo e às 

orientações escritas 

na SD 

A8 Contudo, nem só de pontos negativos compõe-se a 

regência, além de aulas bem planejadas como a da 

linha do tempo, por exemplo, na qual os alunos 

vivenciaram um importante conhecimento acerca 

da história da ciência, bem como o contexto 

histórico a qual ela foi desenvolvida, que por sinal 

estava bem planejada e com os materiais didáticos 

organizados, outro ponto positivo foi a prática em 

sala de aula. 

Foi nesse momento, que assumimos o lugar de 

docentes e tivemos a oportunidade de desenvolver 

estratégias para lidar com indisciplina, ensinar e 

aprender o conteúdo trabalhado, de pôr em 

prática toda bagagem teórica adquirida durante 

o curso de graduação em prol da aprendizagem 

significativa por parte dos alunos. 

Comentários sobre as 

contribuições da 

condução das aulas 

A8 Durante a condução da aula e antes da análise da 

vídeogração, tive uma impressão muito ruim sobre a 

mesma, pois havia muita conversa em sala e 

parecia que eu estava sempre pedindo por silencio 

Reflexões sobre a 

aula da atividade a 

partir das filmagens, 

acerca do 

encaminhamento das 
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e me dispersando do objetivo da aula. Ao assistir 

o vídeo destaquei alguns aspectos importantes.  

Inicialmente, solicitei aos alunos que se 

organizassem em grupos para a realização da 

atividade, porém teria sido melhor iniciar a 

discussão a respeito dos modelos na ciência e, em 

seguida dar o comando da atividade para então, 

solicitar que eles se organizassem nos grupos. 

Dessa forma, a conversa poderia ter sido menor e 

talvez eu não precisaria chamar a atenção deles 

tantas vezes.  

Ao decorrer da atividade, o tempo destinado para 

que os alunos a realizassem parece ter sido muito 

grande, contudo, sempre que acompanhava os 

grupos notei que eles estavam fazendo. Porém, 

durante a discussão final, eles não se mostraram 

muito participativos e foi necessário solicitar a fala 

deles várias vezes e fazer perguntas para que eles 

complementassem suas respostas. 

Notei também que, durante a discussão fiquei ao 

centro da sala, pois pensei que seria mais fácil 

para todos os grupos me ouvirem, mas ao me 

virar para ouvir um grupo do fundo, fiquei de 

costas para os grupos da frente que, 

imediatamente começaram a conversar. Percebo 

então, a importância de estar sempre à frente para 

que todos os alunos possam ver e ouvir o 

professor enquanto ele fala.  

Por fim, destaco o fechamento da aula. Com a 

videogravação, notei que dei prioridade para que 

todos os grupos falassem como haviam feito a 

atividade e para a discussão das questões 

propostas. Contudo, a minha fala ao final, não deu 

o fechamento necessário e acabou sendo confusa, 

pois disse que “nós já sabemos como é o átomo mais 

ou menos, como ele se comporta...”. O ideal seria ter 

deixado um tempo maior para discutir a 

importância dos modelos no que diz respeito ao 

átomo. 

atividades, a postura 

em sala de aula e a 

gestão do tempo. 

A8 Ao inicia-la solicitei aos alunos que respondessem à 

questão proposta acerca da importância da 

experimentação na ciência. Contudo, durante a 

aula e depois na videogravação, percebi que a 

discussão foi muito superficial, creio que isso tenha 

ocorrido pois não estava preparada o suficiente 

para discuti-la. Dessa forma, percebo que alguns 

Reflexões sobre a 

aula do software a 

partir das filmagens 

quanto ao tempo e as 

discussões sobre a 

natureza da ciência 
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aspectos da NDC ficaram a desejar na minha 

condução.  

Com relação aos aspectos pedagógicos da aula, notei 

que ler o roteiro com os alunos e explicar o que 

eles deveriam fazer e observar facilitou a 

compreensão por parte dos mesmos, sendo 

necessário meu auxílio apenas para às questões 

propostas.  

Nessa aula, não foi possível observar aspectos 

relacionados ao conteúdo, visto que não foi possível 

fazer o fechamento da aula novamente. Mais uma 

vez, acredito que isso tenha prejudicado os alunos, 

visto que na outra semana quando a discussão foi 

retomada, as observações que eles haviam feito já 

não estavam mais tão frescas em suas memórias. 

A8 Iniciei a aula retomando as questões acerca do 

experimento de Rutherford, observado no software. 

Um aspecto negativo que percebi, além do que já 

comentei na aula anterior, foi sobre a forma como 

conduzi as discussões, eu estava um pouco 

insegura, pois estava sozinha na aula nesse dia, e 

quando questionava os alunos eles não 

respondiam, não estavam participando da aula e, 

então eu logo falava as respostas, sem fazer com 

que eles pensassem no que haviam feito.  

É difícil dizer como eu faria se estivesse conduzindo 

essa aula hoje, pois sempre em que era solicitada a 

fala dos alunos, eles se mostravam apáticos. Talvez 

isso tenha ocorrido devido ao fato deles não estão 

acostumados a terem voz durante as aulas (na 

maioria das disciplinas) e a as aulas ministradas 

até então não tenham sido suficientes para que 

eles assumissem esse papel ativo.  

Com relação aos aspectos do conteúdo, percebi em 

minha fala a seguinte frase “O átomo de 

Rutherford não é mais uma esfera maciça...”, isso 

pode confirmar nos alunos a ideia de que existem 

átomos diferentes ou que Rutherford propôs um 

novo modelo porque o de Thomson estaria 

errado. Penso que uma forma melhor para dizer 

seria “Diferente do que Thomson havia proposto, 

Rutherford conseguiu concluir a partir de 

observações experimentais que o átomo 

apresentava espaços vazios e uma região central 

densa...”.  

Na continuação da aula do estudo de caso, no 

momento em que os alunos apresentaram suas 

Reflexões da 

atividade do estudo 

de caso a partir das 

filmagens acerca da 

participação dos 

alunos e a linguagem 

utilizada em sala de 

aula para discussão 

do contexto de 

desenvolvimento do 

modelo de 

Rutherford 
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propostas de modelo, vi que poucos de fato 

propuseram um modelo, a maioria apenas 

explicava as evidências experimentais observadas 

com o auxílio do software. Talvez isso tenha 

acontecido pela falta de acompanhamento nos 

grupos, ou pelo comando inicial da atividade, ou 

ainda pela falta de compreensão sobre o que aquelas 

evidências do software significavam. 

A8 Essa foi a aula que eu mais gostei enquanto conduzia 

e após assistir as videogravações. Me dediquei 

bastante anteriormente à aplicação para conduzir 

o debate da melhor forma possível e creio que deu 

certo, pois os alunos foram os que mais falaram 

nessa aula. Contudo, achei que a discussão ficou 

muito voltada as observações experimentais e não 

às características do modelo em si.  

Um aspecto negativo em relação a mim que percebi 

no vídeo, foi ter interrompido a pergunta do A2. Os 

alunos ainda não haviam respondido e eu fiz 

outra pergunta em seguida e depois o Bruno 

retomou a pergunta que havia feito novamente. 

Também soube pelos meus colegas que quando os 

alunos respondiam às questões corretamente, eu 

perguntava ao restante da turma se eles 

concordavam e quando respondiam errado, eu 

perguntava se eles discordavam. De fato, notei isso 

no vídeo e, percebi como manipulamos as 

respostas dos alunos de forma inconsciente. 

Reflexões sobre a 

aula do debate a 

partir da filmagem 

acerca da interação 

professor-aluno e o 

papel mediador e 

problematizador do 

professor 

A8 Essa aula foi dividida entre eu e A2, eu conduzi a 

parte de fechamento das aulas no geral, elencando 

os objetivos de cada uma delas e buscando 

ressaltar alguns aspectos da NDC. Contudo, pelas 

filmagens percebi alguns aspectos que poderiam ser 

melhorados. 

O primeiro é com relação a retomada da aula da linha 

do tempo. Notei que faltou discutir melhor que a 

ciência é uma construção humana e que o 

contexto histórico influencia em seu 

desenvolvimento, que essa construção não foi 

linear e que em um período grande 

(aproximadamente 1000 a 1500 d.C.) esta não foi 

desenvolvida. 

Já para a retomada da aula do software era 

necessário enfatizar porquê as evidências 

experimentais foram e ainda são importantes 

para o desenvolvimento da ciência. Por fim, 

acredito que devido à preocupação com o tempo, 

Reflexões sobre a 

aula de fechamento a 

partir das filmagens 

acerca da discussão 
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visto que ainda era necessário fazer o fechamento do 

conteúdo, acabei atropelando a discussão das 

aulas do estudo de caso e debate.  

Vejo que alguns aspectos que foram discutidos no 

fechamento do conteúdo só apareceram nesse 

momento, o que ao meu ver foi desnecessário, pois 

nos propomos a trabalhar, principalmente, com a 

HFC e NDC, e isso acabou sendo discutido ao final 

muito brevemente, não dando verdadeira 

importância a esses aspectos. 

 

 

 


