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RESUMO

VILELA, Douglas Carlos. Análise do desenvolvimento de elementos do pensamento
científico em atividade de física aplicada. 2015. 47 folhas. Monografia
(Especialização em Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Medianeira, 2015.

Este trabalho teve como finalidade identificar e caracterizar elementos do
pensamento científico em atividades de física da disciplina de Física Aplicada com
alunos do 3º semestre do curso Tecnólogo em Petróleo e Gás. Para isso foi
realizada a microanálise etnográfica que permitiu ter uma aproximação maior das
interações dos alunos durante as atividades. Foram gravadas em vídeo e áudio as
aulas de laboratório onde os alunos realizaram essas atividades. Aplicou-se um
questionário para verificar as práticas laboratoriais e principais dificuldades
encontradas pelos estudantes. Como conclusão identificou-se que as atividades de
modelagem de física possibilitam 3 momentos onde foi perceptível o
desenvolvimento de elementos do pensamento científico. Nesses momentos,
identificaram- se todos os elementos: evidência, inferência, argumentação, análise e
investigação. O questionário mostrou que os alunos não tiveram prática laboratorial
e nenhum contato com metodologia científica. Ademais, 46% dos universitários
encontraram maior dificuldade na execução do relatório final.

Palavras-chave: ensino de física, atividades experimentais, pensamento
científico.

ABSTRACT

VILELA, Douglas Carlos. Analisys of scientific thinking elements development in
physics class activities. 2015. 47 pages. Monografia (Especialização em Ensino de
Ciências). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015.
This paper had the purpose of identify and caractherize elements of scientific thinking
in physics activities in a undergraduate course of Petróleo e Gás with students of
third period. To realize this investigation we used etnographic microanalisys which
allowed having an aproximation with the students’ interaction. The classes were
recorded laboratory classes in audio and video version. Also, we applied a survey
with questions about the difficulties that they would pass throughout the physics
activities. The conclusion we identified that modeling activities allowed the
development of three elements of scientific thinking. In these moments, it was
identified the elements: evidence, inference, argue, analysis and investigation. The
survey showed that none of the students have had laboratory classes nor scientific
methodology before start university. Thus, 46% of the university students choose that
report writting is the most difficult activity in the road.

Keywords: Physics Teaching, Scientific Thinking, lab activities
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, presenciam-se dificuldades no desenvolvimento de práticas
laboratoriais, tanto no ensino médio como no ensino superior. Por outro lado,
verifica-se um esforço de pesquisadores para buscarem meios de como melhorar
essa situação, bem como identificar quais são os pontos necessários que devem ser
melhorados. E a experimentação pode ser uma metodologia motivadora do ponto de
vista investigativo e que pode auxiliar no ensino-aprendizagem.
Os experimentos podem servir de elo incentivador para que os estudantes se
dediquem as tarefas que são consideradas menos prazerosas e áridas como a
confecção de relatórios e conclusões de práticas tornando o ensino agradável e com
um retorno positivo na aprendizagem do aluno.
Dentro

do

panorama

de

atividades

de

laboratório,

existem

o

desenvolvimento de práticas investigativas que permitem os alunos agirem e
interagirem, tanto com o fenômeno, como com os outros alunos.
Esse tipo de atividade tem sido alvo de pesquisas, pois se esperam que elas
permitem que os estudantes tenham contato com situações próximas às realizadas
pelos cientistas.
Acredita-se que, no curso de tecnólogo em Petróleo e Gás os alunos devem
passar por momentos onde possam se deparar com situações de pesquisa e se
possível desenvolver elementos do pensamento científico.
A disciplina de Física Aplicada surge como uma ponte entre esse
desenvolvimento intelectivo e as práticas de laboratório.
Deste modo, este estudo traz as seguintes questões:
 Quais os elementos do pensamento científico que são possíveis de
identificar e caracterizar na vivência dos alunos dentro da disciplina de
física aplicada?
 Quais os tipos de atividades investigativas que permitem ações e
interações dos alunos que manifestem o desenvolvimento de
elementos do pensamento científico?
Nesse contexto, o presente trabalho propôs analisar o desenvolvimento de
elementos do pensamento científico dos alunos durante as atividades investigativas
de laboratório realizadas na disciplina de física aplicada do curso tecnólogo em
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petróleo e gás da FASS – Faculdade São Sebastião no ano de 2015.
A turma de petróleo e gás foi acompanhada durante um semestre com
gravações em áudio e vídeo. Ademais foram tirados fotos e impressos relatórios
como formas de avaliação do conteúdo abordado.
No final, percebeu-se que os alunos que participaram das aulas de laboratório
de fluidos conseguiram relacionar o conteúdo teórico com a sala de aula.
Identificou-se o desenvolvimento do pensamento científico em três momentos
da prática.
As principais dificuldades encontradas pelos alunos foram com relação à
confecção do relatório e aquisição e organização dos dados.
Este trabalho endossa as pesquisas que vem sendo feita com relação ao
pensamento científico e as praticas laboratoriais por Borges (2001; 2006) e Zompero
e Laburú (2011) no âmbito nacional.
No âmbito internacional, esta pesquisa contribui ao campo de ensino de
ciências sob o aspecto de análise de atividades de ensino superior e reflexões
acerca do desenvolvimento de elementos do pensamento científicos já estudados
por autores como Al-Ahmadi (2008) e Khun (2010).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O PENSAMENTO CIENTÍFICO

Este trabalho se alicerça no pensamento científico. Borges (2006) nos traz
como ocorre o ato do pensar científico.
Aprender o pensar científico é aprender a pensar uma situação nova ou não
familiar, como o fazem mesmo aquelas pessoas com sólida formação numa
certa área ou domínio do conhecimento. Elas avaliam o que sabem sobre
aquilo e o que mais precisam saber baseadas em seus conhecimentos
formulam hipóteses mesmo que precárias, avaliam que outras informações
precisam obter para melhor compreender o problema, tratam de obter essas
informações, tomando o cuidado de avaliar a sua origem, validade e
confiabilidade (BORGES, 2006, p.136).

Borges (2006) ainda destaca que o pensar científico se desenvolve quando se
vivencia uma experiência investigativa mais autêntica.
Destaca-se a extensa obra de Kuhn, Fay e Dunbar (1989, 1991, 1993, 1998,
2001, 2006 e 2010), que num esforço de décadas estudaram as interações de sala
de aula para identificar e caracterizar as habilidades do pensamento científico
existentes em situações escolares.
Avalia-se que o laboratório escolar pode propiciar excelentes oportunidades
para desenvolver o pensamento científico dos estudantes (MILLAR, 1996;;
HODSON, 1993; AAAS, 1990).
Por outro lado, a sala de aula convencional parece ser um local melhor para
abordar os modelos e idéias importantes da ciência, embora também não pareça ser
o melhor local para se desenvolver o pensamento científico. No entanto, em ambos
os locais, pode-se alterar as estratégias de ensino e modificar em direção a ambas
as metas curriculares (MILLAR, 1996)
Para realizar uma atividade investigativa, o estudante precisa aprender a
planejar e a conduzir suas ações de acordo com o planejado, para que ao final dela
possa discutir e argumentar sobre a qualidade e confiabilidade das conclusões
alcançadas. Acredita-se que tais questões precisam ser explicitamente trabalhadas
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no currículo de Ciências, iniciando-se ainda no ensino fundamental, de forma
simples e progressiva, mas bem antes dos estudantes ingressarem no ensino médio
(HODSON, 1993)
As atividades promovidas nos laboratórios devem ser diversificadas e
balanceadas, estimulando o desenvolvimento dos alunos. Dentre tantas atividades,
acredita-se que investigações de variados níveis de complexidade, propostas pelos
alunos ou pelo professor, têm o potencial de engajar e motivar os estudantes. Além
disso, elas também permitem a superação das deficiências das atividades práticas
tradicionais e fazem com que os estudantes tenham um papel mais ativo no seu
processo de aprendizagem (AAAS, 1990).
Em relação ao conhecimento científico, das proposições expostas por Millar
(1989) e Millar e Driver (1987), categoriza-se como mais significante no que diz
respeito a nossa definição os chamados processos da ciência:
(...) argumentei que habilidades processuais tais como observar, classificar,
predizer e outras são adquiridas informalmente - sem dúvida são usadas por
crianças bastante novas - e que o objetivo do ensino de ciências não é
desenvolvê-las, mas encorajar os estudantes a usar capacidades que eles
já possuem na exploração de questões científicas.” (MILLAR e DRIVER,
1987, p. 4)

Essas proposições acabaram resultando em um documento para o progresso
do ensino de ciências no contexto norte–americano por Millar e Osbourne (1998).
Neste documento os mesmo autores fazem uma extensa análise sobre a produção
científica no que se refere ao ensino de ciências e recomendações para o futuro do
mesmo. Ressaltam-se alguns pontos que convergem com o que está sendo definido
no momento que é o pensamento científico. E destacam a importância de se ensinar
física (MILLAR; OSBOURNE, 1998). E ainda, não é de interesse comum o ensino da
ciência que é aprendida e praticada pelos cientistas. Muito menos a função do
professor de ciências ensiná-las (MILLAR; OSBOURNE, 1998).
No entanto, Millar e Osbourne (1998) destacam alguns elementos que julgam
importante na formação do aluno e que estes sim devem ser desenvolvidos. Por
exemplo: saber sobre a prática cientifica e ter elementos para se posicionarem
diante do contexto aos quais os alunos vivem. Ainda observa-se a importância de
desenvolver a argumentação e explicação como parte dos atributos que os alunos
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devem desenvolver para usarem futuramente em suas vidas (MILLAR; OSBOURNE,
1998).
De forma análoga Mortimer (2001) propõe:
(...) aprender ciências envolve a iniciação dos estudantes em uma nova
maneira de pensar e explicar o mundo natural, que é fundamentalmente
diferente daquelas disponíveis no senso-comum. Aprender ciências envolve
um processo de socialização das práticas da comunidade científica e de
suas formas particulares de pensar e de ver o mundo. Sem as
representações simbólicas próprias da cultura científica, o estudante muitas
vezes se mostra incapaz de perceber, nos fenômenos, aquilo que o
professor deseja que ele perceba. (MORTIMER, 2001, p.3)

Desta forma, tanto Millar e Osbourne (1998) como Mortimer (2001) exploram
o momento de aprendizagem em ciências com as formas de pensar, isto é,
argumentar, investigar, formar um modelo mental de um fenômeno.
Ancorado nisso há a visão de que dentro de uma sala de aula existem alunos
com diferentes opções e aptidões para as mais variadas áreas como: agricultura,
biotecnologia, comunicação, medicina, entre outras, que necessitam além de
profissionais, cientistas para ampliarem os estudos das demais áreas.
Acredita-se que estas perspectivas expostas trazem uma dimensão mais clara
do que é o ambiente científico no qual pensamento científico se manifesta, e o seu
contexto dentro da escola e na vida dos estudantes.
Em seguida, há a definição do conceito de pensamento científico e seu
desenvolvimento.

2.2 O QUE É E COMO SE DESENVOLVE O PENSAMENTO CIENTÍFICO

O pensamento científico é, provavelmente, mais do que o agrupamento de
uma série de habilidades específicas. No entanto, a investigação de todo o processo
é, por sua própria natureza, muito difícil de realizar (DEWEY, 1958).
Esta dificuldade surge principalmente por inúmeras interpretações feitas pelos
mais diferentes pesquisadores (DEWEY, 1958, SCHAFERSMAN, 1994;; ALAHMADI, 2008; KUHN, 1991, 1993, 1998, 2001, 2006, 2010).
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Acredita-se que todos os trabalhos citados têm seu valor. Nosso foco será
centrado em estudos que tem como alvo específico a definição do pensamento
científico. Isto significa que alguns autores não serão explorados neste trabalho, mas
fica a recomendação para o leitor, caso queira se aprofundar na definição do termo
pensamento científico, debruçarem sobre os autores do parágrafo acima.
O esforço aqui realizado visa tentar compreender em meio à literatura
científica uma visão do que é o pensamento científico, definir seus elementos e
compará-los com as outras formas de pensamento aqui apresentados anteriormente
para que possa, a partir disso, analisar os dados deste trabalho.
Em seu trabalho, Kuhn (2010) descreve o que é, e como se desenvolve o
pensamento científico. Para tal, ela define o pensamento científico como uma
atividade humana intrínseca na maioria das pessoas tais como inferência e
resolução de problemas. Em particular, ela destaca um alinhamento entre a
argumentação e experimentação como característica do pensamento científico
(KUHN, 1993; 2010).
Kuhn (2010) ainda define que o pensamento científico é de natureza social,
ocorre muito através de uma interação social em um grupo de pessoas.
Uma das caracterizações parte da relação do pensamento científico como a
coordenação entre a teoria e as evidências. Para a autora existe uma nítida
diferença entre teoria e evidência. Com relação à teoria os alunos reivindicam do
professor conhecer as definições de um assunto específico. Ao passo que nas
evidências, os alunos buscam num fenômeno ou num problema as informações para
compreender a situação.
A

segunda

caracterização

Kuhn

(2010)

destaca

que

haverá

um

aprimoramento do conhecimento científico dos alunos no momento em que eles se
questionam quanto ao próprio pensamento.
Com relação a essa dinâmica de próprio pensamento de Kuhn, Olson e
Bruner (1996) discutem o aluno como especialista “student as expert” o aluno
trabalha a metacognição, ou seja, o aprender a aprender. Para isso eles destacam
que os alunos devem adquirir quatro especialidades: Habilidade, conhecimento,
crença e expertise.
A expertise segundo os autores é o ponto máximo onde o aluno tem a
capacidade de verificar o que aprende. Compreende-se que essa habilidade também
é um elemento do pensamento científico uma vez que ao ter a possibilidade
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de aprender a aprender o aluno poderá sempre se perguntar sobre os processos aos
quais está sendo submetido numa atividade.
Para além da definição do que é o pensamento científico de Kuhn, outros
autores também exploram habilidades do pensamento científico e como ela se
dinamiza no processo de ensino (KUHN et al., 1989; KUHN AND PEASE, 2006;
KUHN, 2010) .
As origens do pensamento científico podem ser definidas em três processos
de acordo com Kuhn (2010): Diferenciar afirmação de inferência, identificar a
evidência como fonte de conhecimento e desenvolver a coordenação entre teoria e
evidência como um processo contínuo.
Após apresentar as definições do pensamento científico, reuniram-se aqui as
habilidades e os elementos definidos por Kuhn (2010) como fases do pensamento
científico (Quadro 1).
As ações identificadas no geral são: investigação, análise, inferência,
argumentação e evidência. Consideram-se essas ações como pertencentes ao
pensamento científico. Somando essas ações àquelas expostas acima com relação
ao pensamento reflexivo e crítico, tem-se finalmente construído o alicerce teórico.
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A aprendizagem investigativa pode referir-se a diferentes tipos de
práticas educativas, mas, em geral, refere-se às atividades em que
Investigação

os alunos dirigem sua própria investigação de um conjunto de
fenômenos e fazer inferências com base em suas observações.
A análise trata-se da investigação científica que envolve alguns
segmentos da base de dados que devem ser acessados,
atendidos, processado, e representado como tal, ou seja, como
evidência de que a teoria pode ser relacionada, e estes dados
Análise

podem ser utilizados em, a fim de alcançar a terceira fase. As
estratégias que podem ser observadas sendo aplicadas a esta
tarefa reflete o esforço para coordenar as teorias e evidências. A
teoria predomina nas estratégias de nível mais baixo, e apenas
com as estratégias gradualmente mais avançadas evidencia
adquire o poder de influenciar a teoria.
A inferência envolve inibir reivindicações que não são justificadas,
bem como aqueles que estão fazendo. Os processos de inferência
que pode ser aplicado a esta tarefa variam em adequação de

Inferência

qualquer processamento de evidência e nenhuma consciência das
próprias teorias (as chamadas "teorias em ação") para a
coordenação qualificada de teoria e provas, o que implica
compreender as implicações de como evidência apóia a teoria de
cada um.
A argumentação verifica e testa os pontos propostos no processo
efetuado acima. As ações de discutir, rever e reavaliar faz parte do

Argumentação

pensamento científico no que se refere à meta-cognição. A
possibilidade de contestar tanto as inferências, investigações e
análises criam um hábito de verificar a fidedignidade de todas as
informações.

Quadro 1 – Fases do pensamento científico (adaptado de KUHN, 2010 p.6-8)

O Quadro 2 mostra os elementos do pensamento científico.

17

Elementos do pensamento
científico
Investigar
Analisar
Fazer inferência
Argumentar
Evidenciar
Quadro 2 – Elementos do pensamento científico definido nesta pesquisa com base
nas definições de (KUHN, D. 1998, 2001, 2006, 2010)

2.3 FUNDAMENTAÇÃO DA METODOLOGIA

Para o acompanhamento profundo das situações vividas no grupo
investigado, utilizou-se ainda a microanálise etnográfica, elegendo os eventos
representativos das condições de interação entre os pares nas aulas analisadas. A
microanálise etnográfica tem como foco as relações que se formam quando um
grupo de pessoas se envolve numa determinada situação e atua. Na perspectiva da
microanálise, o pesquisador elege trechos das imagens e áudios gravados que lhe
chamam a atenção a respeito do assunto estudado e observa detalhadamente e
repetidas vezes como os participantes interagem naquela situação ERICKSON
(1992).
A microanálise etnográfica é um instrumento da etnografia, frequentemente
utilizada nos estudos da linguagem. É considerada como micro, porque se estuda
particularmente um evento ou parte dele, ao mesmo tempo em que se dá ênfase ao
estudo das relações sociais em grupo como um todo, holisticamente Lutz (1977). Em
microanálise ao mesmo tempo em que se dá ênfase ao significado das formas de
envolvimento das pessoas como atores, exige-se do pesquisador um detalhamento
criterioso na descrição do comportamento através da transcrição linguística verbal e
não-verbal de comportamento - olhares, pausas, tom de voz, detalhes da interação e
o que isto significa (ERICKSON 1982; 1992).
Na microanálise etnográfica existe uma preocupação com o interesse dos
atores sociais na escolha de uma determinada forma de comportamento e qual o
significado desta escolha. Portanto, deve-se enfatizar-se o significado da interação
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como um todo, a relação entre a cena imediata da interação social de um grupo e o
significado do fato social ocorrido em grandes contextos da escola em geral.
(ERICKSON, 1992).
A investigadora ou investigador, utilizando uma teoria crítica de análise aliada
à abordagem etnográfica, procura identificar o significado nas relações sociais de
classe, etnia, linguagem, gênero, e a cena imediata onde estas relações se
manifestam. Por exemplo: numa entrevista de seleção para um trabalho pode-se
investigar as formas de mobilidade social aplicadas nesse local de trabalho. A
microanálise etnográfica leva em consideração não somente a comunicação ou
interação imediata da cena, como também a relação entre esta interação e o
contexto social maior, a sociedade onde este contexto se insere.
Neste estudo, a microanálise etnográfica nos permitiu destacar em uma
situação de aprendizagem, aspectos das interações dos estudantes investigados ao
longo de um semestre. Um recorte no tempo nos permitiu descrever essas
interações observadas durante o semestre em atividades de desenvolvimento de
experimentos de física e respectiva apresentação.
Procurou-se estabelecer uma estratégia de estudo que contemplasse de
maneira abrangente as questões da pesquisa e permitisse a triangulação de
evidências. Desta forma, optou-se por uma abordagem metodológica que reúne
elementos de pesquisa etnográfica com acompanhamento sistemático das aulas e
microanálise etnográfica através de gravações de aulas em áudio. Cada um desses
elementos colabora de maneira especifica para o processo de coleta, análise e
interpretação de dados. Esses processos têm caráter qualitativo e estarão
interagindo entre si durante todo o processo de investigação (ALVES-MAZZOTTI e
GEWANDSZNAJDER, 2004).
Deste modo as estratégias definidas na “lógica de investigação” estiveram
pautadas de um lado pela caracterização de como ocorriam às interações entre os
pares de alunos investigados, por meio dos dados colhidos durante o período de
observação. De outro lado, pela identificação de aspectos relacionados a elementos
do pensamento científico nas produções dos alunos (apresentações em slides) e nas
suas descrições do processo de desenvolvimento dos experimentos diante da turma
de alunos.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As interações entre aluno-professor são momentos nos quais ocorrem
situações de envolvimento entre eles. Podendo ocorrer por meio das mesmas ações
apresentadas nas interações entre os alunos.
As interações aluno-atividade ocorrem de maneira distinta. Os alunos se
relacionam com a atividade com as seguintes ações: investigar, modificar, identificar,
descrever e manipular.
Para distinguir estas interações, foca-se no conjunto das aulas gravadas da
disciplina de Física Aplicada, e as notas de campo, para desta forma organizar e
identificar as situações de ações e interações em grupo. Utiliza-se essa triangulação
de informação (gravações de áudio – notas de campo – elementos do pensamento
científico) de modo a destacar os eventos que se considera relevantes.
Consideram-se eventos relevantes como sendo situações com potencial para
os alunos desenvolverem os elementos do pensamento científico.
Busca-se identificar nas ações e interações manifestações de elementos
como: análise de dados, inferências sobre fenômenos e resultados, arguição sobre
ações realizadas no desenvolvimento do experimento físico e discussão dos
experimentos e suas dificuldades.
Para organizar essa gama de informações, prepara–se um mapa de eventos
para cada aula, com os dados relacionados às interações coletivas, tendo como
referência as gravações em áudio. Nesses mapas de eventos, registra-se no formato
de tabela: uma coluna com o tempo de gravação; uma coluna com as atividades
coletivas e as interações entre professor – aluno ou aluno – aluno; outra coluna com
as atividades específicas dos grupos de alunos; e finalmente uma coluna com
observações e caracterizações das ações ou interações que mereciam destaque,
segundo a avaliação do pesquisador.
O mapeamento dos eventos terá grande importância para o momento de
análise das interações dos alunos. Por meio deles, se reuni elementos que se
tornaram esclarecedores sobre a forma como foram produzidos os relatórios.
Procura-se explorar de maneira abrangente os dados coletados, para
conseguir avançar em relação à descrição de eventos produzindo novos
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entendimentos sobre o desenvolvimento de elementos do pensamento científico por
meio de ações e interações em aulas de Física Aplicada.

3.1 LOCAL DA PESQUISA
A pesquisa foi realizada na Faculdade São Sebastião 1, com a turma de
Petróleo e Gás do 2º semestre de 2015. Essa faculdade fica localizada na cidade de
São Sebastião, litoral norte de São Paulo, e possui como expoente os cursos de
tecnólogos e de gestão.

3.2 TIPO DE PESQUISA

Existem diversos pontos de vista os quais torna possível definir esta
pesquisas. Segundo Gil (2002) esta pesquisa é caracterizada:
a. Do ponto de vista da sua natureza, esta pesquisa se caracteriza como
básica cujo objetivo é gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da
ciência sem aplicação prática prevista.
b. Do ponto de vista da forma de abordagem, esta pesquisa se caracteriza de
duas maneiras: Quantitativa e Qualitativa. Quantitativa no sentido que ela
considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em
números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o
uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda,
mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão,
etc.). E qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo
real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no
processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o
1

Para mais informações acessar o sítio www.fass.edu.br
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pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado
são os focos principais de abordagem.
c. Do ponto de vista do objetivo, é descritiva, pois visa descrever as
características

de

determinada

população

ou

fenômeno

ou

o

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas
padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática.
d. Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta pesquisa se encaixa
de dois modos, como um levantamento e como um estudo de caso: O
levantamento é quando a pesquisa envolve a interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecerem. Por outro lado, este
também se encaixa como um estudo de caso, pois este envolve o estudo
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita
o seu amplo e detalhado conhecimento.
Sob aspecto da literatura, esta pesquisa subjaz à análise do conteúdo a partir
da definição de Bardin (2008). Uma vez que a forma como será realizada a partir das
interações dos estudantes em sala de aula, as análises serão pautadas no conteúdo
dessas interações.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA

A amostra desse trabalho foi composta por 15 alunos que frequentaram a
disciplina de Física Aplicada do curso de petróleo e gás da FASS – Faculdades São
Sebastião.

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Os dados foram coletados por meio de áudio e vídeo a partir de gravadores e
câmeras digitais. Além disso, foram coletados dados da forma de questionário
(apêndice A).
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3.5 ANÁLISE DOS DADOS

A análise de dados foi realizada de duas maneiras: Qualitativa e
Quantitativa.
A qualitativa foi realizada com o levantamento de momentos onde
potencialmente ocorreu o desenvolvimento do pensamento científico. Esses
momentos foram confrontados com a teoria fundamentada no capítulo 2.
A quantitativa foi realizada por meio da estatística descritiva.

3.6. DESENVOLVIMENTO DAS AULAS

A seguir têm-se as aulas consideradas mais pertinentes para as análises de
manifestações de interações que representam o desenvolvimento do pensamento
científico por parte dos alunos.
As aulas selecionadas foram duas de quatro horas cada. A primeira delas foi
realizada a modelagem do sistema hídrico da FASS – Faculdades São Sebastião
pelos alunos. A segunda foi uma aula de laboratório onde os estudantes analisaram
a hidrodinâmica (escoamento) de diferentes fluidos em tubulações de superfícies
distintas.
Respeitando as proposições da pesquisa, seguiu-se com os codinomes dos
alunos visando preservar as identidades dos alunos (Quadro 3).

Representação
Igor
João
Maria
Leonardo
Rosa
Rodolfo
Silvio
Sérgio

Mario
Luiz
Babi
Ana

Gustavo
Nelson
César

Quadro 3 - Tabela com os codinomes e representação dados pelo autor
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Esses grupos foram divididos em três grupos de cinco alunos. Ficaram
divididos da seguinte forma:

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Igor

Babi

Sérgio

Maria

Mario

Ana

Rosa

Nelson

Leonardo

Silvio

João

Gustavo

Luiz

Rodolfo

César

Quadro 4 – Grupos formados para realização das atividades

Modelagem do sistema hídrico

Nessa aula foi solicitado que os alunos realizassem uma análise do sistema
hídrico da FASS – Faculdades São Sebastião. A proposta era que eles tirassem
fotos de cada um dos andares da faculdade que possuísse sanitários e bebedouros.
Posteriormente, com essas informações em mãos, eles realizariam uma
planta 2D e uma planta 3D representando as tubulações de água e esgoto (Figura
1).
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Figura 1 – Modelagem 3D do sistema hídrico do grupo 2
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Figura 2 – Modelagem do sistema hídrico do grupo 3

Durante o desenvolvimento das plantas (Figuras 1 e 2) foi possível identificar
diversos momentos onde as interações entre alunos manifestaram desenvolvimento
do pensamento científico. A seguir têm-se alguns dos diálogos entre os alunos.
Momento 1 – Identificando uma grandeza física como parte da solução.
Igor: “Maria, como vamos passar uma tubulação por baixo da outra se ambas
estão na altura do chão? Vai fazer um furo no isopor?”.
Maria: “Não sei. Se a gente fizer um sobre o
outro?”. Igor: “Mas ele não é sobreposto.”
Silvio: “E se fizer uma legenda de qual é água e qual é esgoto?”
Maria: “Isso precisa mesmo, usamos cores distintas pra tubulação de água e
outra para esgoto.”.
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Igor: “E tem que mostrar a altura, lembra lá da questão de energia, a água vai com
pressão por causa da altura da caixa d água. Precisamos mostrar isso aqui.”.

Rosa: “E se usar aquele canudinho com curva só pra demonstrar que está
sobreposto.”.
Igor: “Pode ser, vamos mostrar que não estão no mesmo lugar, e precisamos
medir isso aí, precisa estar em proporção com as fotos.”.
Momento 2 – Análise de proporções.
Mario: “Qual a altura que eu coloco a tubulação de entrada e saída do esgoto?
Tem uma diferença aqui. Vocês mediram?”.
Babi: “Deu menos de 10 cm”.
Mario: “Quanto é menos de 10 cm, Babi?
Babi: “Vou ver aqui, ta no caderno.”

Mario: “E quanto é isso na nossa escala? Alguém faz essa conta e eu já passo
pra maquete.”
João: “1 metro é 10 cm”.
Babi: “Deu oito cm Mario.”

Mario: “Ta, então isso dá oito mm de canudo,
certo?” João, Babi: “Certo”.
Mario: “Tem que manter a proporção, senão a planta (referência a planta 2D)
fica diferente da maquete”.
Momento 3 – Investigação sobre o escoamento da tubulação de esgoto.
Sérgio: “Se a gente deixar os canos do esgoto em linha reta significa que ele
está assim no banheiro, mas tem uma queda, pra escoar pra caixa de esgoto”
César: “Sim, todo banheiro tem uma queda pro ralo
também.” Ana: “Mas esse não precisa por, precisa?”
Sérgio: “Não, só a da caixa do esgoto.”
Gustavo: “Tem uma caixa lá fora, da pra medir a distância”
César: “O importante é a altura. Lembra da energia”

Ana: “É verdade, energia potencial.”
Gustavo: “Mas ele desce em linha reta? Às vezes desce torto?”
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Ana: “Como assim torto? (risos)”.
Gustavo: “Uma parte reta assim, e outra assim” (mostrando com a mão,
vertical e horizontal).
Ana: “Ah, pode ser mesmo. Mas ainda assim o importante é altura. Vai que tem
um tubo desnivelado, né?”
Sérgio: “Vamos medir isso lá?”
Cesar: “A gente pode jogar água e ver quanto tempo demora pra chegar à
caixa”. Gustavo: “Mas o que você quer achar com isso?”
Cesar: “Dá pra calcular, cronometra e mede o
tamanho.” Ana: “Mas a gente quer saber o desnível”
Sérgio: “Vamos lá fazer mais
medidas” Gustavo, Ana: “Vamos”
Momento 4 – Experimento prático em laboratório

Posterior as aulas de modelagem os alunos foram encaminhados ao
laboratório de física. Lá, eles tinham a tarefa de realizar o experimento de
viscosidade de diferentes fluidos.
Eles utilizaram fluido como óleo, massa de amido, glicerina e água.
A partir disso, eles utilizariam as medidas feitas na planta (modelagem
hídrica) para calcular qual a energia mecânica caso o sistema da faculdade fosse
composto do fluido mais viscoso do que a água.
A coleta de dados foi realizada com muita dificuldade. Durante as duas
semanas em aulas de 4 horas os alunos não conseguiram retirar os dados de forma
exata.
Ainda com intervenções do professor, eles não conseguiam calcular medidas
básicas para o nível do laboratório como ângulo, transformações de minutos para
segundos.
Nota-se que os alunos nunca tinham tido acesso ao laboratório, pois ficou
evidente a dificuldade de se portar no mesmo e de executar as tarefas básicas.
Entende-se que é necessária uma disciplina introdutória de laboratório no
curso para posteriormente desenvolver atividades.
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Figura 3 – Atividade de laboratório
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 ANÁLISE QUALITATIVA

No primeiro momento identifica-se a manifestação de alguns elementos do
pensamento científico: (evidência, inferência e argumentação).
A evidência se mostrou presente quando os estudantes percebem a relação
da altura e que esta precisa ser representada na maquete, uma vez que são
perceptíveis os desníveis de altura entre as tubulações nas fotos. A partir de um
material (foto) os alunos levantaram as evidências e buscaram as soluções.
No processo de busca da solução a inferência, análise e argumentação se
demonstraram presentes. Os estudantes colocaram em pauta alguns fatores que
poderiam ser úteis como cores de canudos, furos na maquete e curvas dos canudos.
Essa manifestação é caracterizada como inferência, isto é, quando são colocadas
para discussão algumas soluções possíveis.
A discussão em si, é uma forma de argumentar, onde cada um apresentou os
porquês de utilizar a inferência proposta. Como no caso de explicar a questão
energética relaciona a altura feita por Igor (vide momento 1).
No segundo momento manifestaram os seguintes elementos do pensamento
científico (Evidência e análise).
A evidência se fez presente quando Mario traz a dúvida da altura do esgoto
com relação à proporção que foi definida pelo grupo anteriormente. Seguindo essa
evidência surge a análise, quando os estudantes confirmam os valores e Mario
confirma a proporção de 10 centímetros de canudo para 1 metro da medida real.
Nesse momento percebe-se a manifestação do elemento de análise, onde Mário
verifica com os outros estudantes um valor.
Não foi possível identificar outros elementos no segundo momento.
No terceiro momento identifica-se a manifestação de todos os elementos do
pensamento (evidência, inferência, análise, argumentação e investigação).
Identifica-se a evidência, elemento do pensamento científico, nos momentos
onde os alunos percebem alguns atributos que lhe causam o levantamento de
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hipóteses como, por exemplo, o desnível do ralo e a caixa de esgoto fora da
faculdade.
A análise é sugerida pelos estudantes a partir do momento que eles
percebem esse desnível para escoamento do esgoto. E, conseguinte a essa análise
surgem às inferências como a forma de escoamento, se esta acontece em linha reta,
se é torta ou se tem queda de água. Todas essas inferências são debatidas com
argumentos.
Os argumentos surgem a partir de algumas grandezas como a altura da
tubulação. Os estudantes também utilizaram o desnível da tubulação como
argumentação para interpretar o problema de escoamento.
Finalmente, eles partem para a investigação quando Sérgio propõe medir a
altura da caixa do esgoto.
Ainda em tempo, não se pode dizer que a sequência dos elementos do
pensamento científico identificados nos momentos analisados não apresentam a
linearidade como aqui foi apresentado.
Eles surgiram desta forma íntegra, e não se procura encontrar um padrão na
ocorrência dos fatos. Isto é, não significa que o levantamento de evidências que
levou a proposta de investigação. Afinal a investigação ocorreu no momento 3, no
entanto não esteve presente nos dois primeiros momentos.
Desta forma, tem-se um Quadro com os elementos encontrados em cada
momento escolhido da atividade de modelagem. Percebe-e que o 3º momento foi
possível desenvolver um maior número de elementos dada a complexidade da
situação. Ao passo que o 2º momento não permitiu maior elaboração, restringindo-se
apenas em dois elementos.

Momento

Elementos

Momento 1

Evidência, Inferência e Argumentação

Momento 2

Evidência e Análise

Momento 3

Evidência, Inferência, Análise,
Argumentação e Investigação

Quadro 5 – Elementos do pensamento científico identificados durante as interações na
atividade de modelagem hídrica
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Com relação ao laboratório experimental os dados obtidos não foram exatos,
muito menos coesos para calcular a energia. Desta forma a análise será colocada
nas considerações finais, uma vez que as ações e interações dos alunos não
resultaram em dados qualitativos do ponto de vista do pensamento científico.

4.2 ANÁLISE QUANTITATIVA

A partir do questionário aplicado, foi possível identificar os momentos onde
houve maior dificuldade dos alunos e a partir disso confrontar com os dados obtidos
em áudio e vídeo.
O questionário foi dividido em duas partes. A primeira delas foi de caráter
pessoal, onde foram perguntados alguns parâmetros como idade, gênero,
procedência escolar entre outros.
O resultado obtido foi que o público alvo, isto é, os alunos do 3º semestre de
petróleo e gás da FASS possuem entre 19 e 30 anos. São majoritariamente
masculinos (80%). E todos os alunos vieram de escola pública (100%).
A segunda parte foi realizada perguntas com relação à prática experimental e
como eles desenvolveram (Escoamento de fluidos).
A primeira questão foi se os alunos já tinham realizado uma prática de
laboratório antes do ingresso na universidade (Figura 3).

Figura 4 – Percentual de alunos que participaram de aulas de laboratório antes
do ingresso na faculdade
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Percebe-se na Figura 3 que os alunos chegam à faculdade sem uma vivência
de laboratório. Isso acarreta uma dificuldade maior, uma vez que há um período de
adaptação ao laboratório e suas práticas. Com 96% dos alunos sem experiência de
laboratório, foi perceptível como muitos deles não sabiam como agir dentro do
ambiente de pesquisa.
A próxima questão analisada foi com relação a aulas de metodologia
científica. Boa parte do conteúdo de laboratório subjaz uma compreensão de
metodologia cientifica como levantamento bibliográfico, coleta de dados etc.
Assim, a Figura 4 nos traz o histórico dos alunos com relação a esse
conteúdo anteriormente ao período universitário.

Figura 5 – Alunos que tiveram aula de metodologia científica antes do ingresso na
faculdade

Percebe-se que todos os alunos (100%) não tiveram aulas de metodologia
científica (Figura 4). Isso também mostra os motivos de dificuldade em aquisição de
dados e realização do relatório, que foram perceptíveis no decorrer da disciplina.
A metodologia científica é realizada concomitante as aulas de laboratório.
Então há uma coerência nos alunos não tenham realizado nem aulas de laboratório
muito menos de metodologia científica.
A próxima questão procurou saber sobre a relação das aulas teóricas em sala
de aula com as aulas de laboratório. Em sala de aula foram realizadas três aulas
expositivas sobre energia mecânica e cinética. Posteriormente foram realizadas
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duas aulas de laboratório visando esse conteúdo, porém associado aos fluidos. Isto
é, energia mecânica dos fluidos.
A Figura 5 apresenta a opinião dos alunos com relação às aulas teóricas e
praticas. E tem como classificação de resposta seis categorias:
1 – concordo totalmente; 2 – concordo; 3 concordo pouco; 4 – discordo
pouco; 5 – discordo; 6 discordo totalmente. Esses níveis foram criados com duas
finalidades. Permitir que o aluno pudesse expor sua opinião num espectro maior de
possibilidades.

Figura 6 – Gráfico da opinião dos alunos com relação das aulas teóricas e práticas de
energia mecânica

Percebe-se que a maioria dos alunos (64%) concordam totalmente com a
relação das aulas teóricas com as práticas. Ao passo que 28% concordam e 8%
concordam pouco. Isso cria um espectro de que todos os alunos de certa forma
concordam que as aulas tiveram alguma relação de alguma maneira.
A prática experimental deve ser coordenada por aulas teóricas para que seja
possível realizar de uma maneira mais coordenada como traz Zompero e Laburú
(2011).
Pozo e Crespo (2009) também salientam que as atividades investigativas
devem ser precedidas por alguma exposição teórica, ou ao menos científica, pois ao
proporcionar uma situação nova os alunos devem ter alicerce para saber realiza-las.
A Figura 6 traz a percepção dos alunos com relação a grandezas físicas dos
fluidos (onde:1 – concordo totalmente; 2 – concordo; 3 concordo pouco; 4 – discordo
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pouco; 5 – discordo; 6 discordo totalmente). Durante a exposição em sala de aula,
foi salientado que existem grandezas que são distinta nos fluidos, viscosidade,
densidade, massa, desta forma, esperava-se que os alunos percebessem essas
grandezas durante a análise dos fenômenos.

Figura 7 – Gráfico sobre a possível percepção dos alunos da relação das
grandezas físicas no experimento de escoamento de fluido

Percebe-se que a maior parte dos alunos (40%) concordam e (24%)
concordam totalmente que o experimento possibilitou perceber a distinção entre as
grandezas do fluido. Todavia, também há um número expressivo que discordou
pouco (16%) , que discordou (12%) ou discordou totalmente (8%).
McDermott (2001; 2010) alerta em seus trabalhos que há sim uma distancia
entre o que se ensina e o que se aprende em situações laboratoriais. A mesma
autora ainda complementa que não é apenas mostrar a situação para os alunos que
eles vão interpretar como os professores a interpretam. Tem que lhes proporcionar
situações para que investiguem o fenômeno e não apenas observe algo pronto.
A Figura 7 mostra a interpretação dos alunos com relação ao experimento em
si, se proporcionou a compreensão do fenômeno de escoamento de fluido (1 –
concordo totalmente; 2 – concordo; 3 concordo pouco; 4 – discordo pouco; 5 –
discordo; 6 discordo totalmente).
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Figura 8 – Gráfico da realização do experimento para compreensão do fenômeno de
escoamento de fluido

Nota-se na Figura 7 que a grande maioria, isto é, 60% concordam com a
situação do experimento como determinante para compreensão do fenômeno de
escoamento de fluidos. Ainda que haja uma pequena parcela que discorde (8%) a
maior parte dos alunos se posicionou a favor da afirmação.
Isso corrobora com as colocações de Pozo e Crespo (2009) que salientam o
fato do experimento como investigação proporcionarem uma compreensão holística
do fenômeno.
As Figuras 8, 9 e 10 tratam das dificuldades encontradas no decorrer da
atividade. A Figura 8 trata das dificuldades na coleta de dados.

Figura 9 – Gráfico da dificuldade dos alunos em coletarem os dados
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Percebe-se que a maioria dos alunos, ou seja, 72% concordam totalmente e
16% concordam com as dificuldades encontradas nas coletas de dados. Ao passo
que apenas 8% discordam (Figura 8).
Isso pode ser um reflexo dos resultados encontrados nas Figuras 4 e 5, onde
os alunos mostraram que não tiveram aulas em laboratório muito menos de
metodologia científica.
Na Figura 9, mostra a questão em que os alunos apresentam suas opiniões
com relação à dificuldade na execução do relatório.

Figura 10 – Gráfico da dificuldade encontrada pelos alunos na execução do relatório

Percebe – se na Figura 9 que 92% encontraram muita dificuldade na
execução, pois concordaram plenamente. De fato, isso foi perceptível, mesmo com o
longo prazo para a execução do relatório, a pouca vivência com essa situação se
mostrou evidente uma vez que os alunos cometiam equívocos em excesso (vide
fotos em anexo).
Os resultados encontrados na questão mostrada na Figura 9 também pode
ser confrontada os resultados ilustrados nas Figuras 4 e 5 e 8, onde os alunos
também mostram a sua pouca ou nenhuma vivência laboratorial e metodológica e
apresentaram dificuldades para organizar e interpretar os dados. Todas estas
situações geraram dificuldades desenvolvimento de relatório, uma vez que são
etapas que antecederam seu desenvolvimento.
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A Figura 10 mostra em conjunto a Quadro 5 com as opiniões acerca de quais
foram as dificuldades encontradas.

Figura 11 – Dificuldades encontradas pelos alunos

Por fim têm-se na Figura 10 os alunos considerando a execução do relatório
em conjunto com a aquisição de dados, ambas são práticas metodológicas, como as
maiores dificuldades encontradas.
Desta forma, finaliza-se as questões realizadas percebendo já alguns motivos
para tantas dificuldades encontradas nas realizações das práticas e dos relatórios.
Toda essa análise será feita com mais profundidade a seguir, nas
considerações finais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais iniciam-se resgatando o objetivo desta pesquisa que
foi identificar elementos do pensamento científico em atividades de física e que tipo
de atividades que permitem esse desenvolvimento.
Conclui-se que os objetivos deste trabalho foram atendidos e o que segue
nestas considerações são todos os dados obtidos a partir da pesquisa e como eles
corroboram para o ensino de física.
A partir das aulas analisadas conseguiu-se identificar três principais
momentos durante as práticas investigativas onde foi possível caracterizar nas
interações dos alunos desenvolvimento de elementos do pensamento científico.
Foram eles o momento 1 – Identificando uma grandeza física como parte da
solução, momento 2 – Análise de proporções e o momento 3 – Investigação sobre o
escoamento da tubulação de esgoto.
Em cada um desses momentos foi possível identificar elementos que segundo
a Kuhn (2010) são elementos que compõem o pensamento científico e os quais se
julga importante desenvolver em atividades de ciências Borges (2006).
Percebe-se que o terceiro momento foi possível encontrar mais elementos do
pensamento científico. Entende-se que a atividade do momento três tem
características mais complexas, o que levou a uma maior decorrência de ações
proporcionando esse desenvolvimento.
O elemento da investigação mostrou-se importante na discussão de
grandezas físicas, este sendo o alvo final da aprendizagem laboratorial de física.
Outro elemento interessante foi a argumentação, quando os alunos discutiam
entre si sobre as alturas e os desníveis. Ao discutirem o conteúdo eles estão
revendo e pensando sobre alternativas e possibilidades comparados a um
pensamento inicial. Esse processo de metacognição é descrito por Bruner e Olson
(2008) como sendo de alta complexidade.
Por outro lado, as aulas práticas mostraram-se, do modo como foram
realizadas, que nada pode contribuir para o desenvolvimento do pensamento
científico.
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Os alunos apresentaram poucas ações e interações. Quando houve as ações
eram dúvidas com relação a procedimentos e cálculos a serem efetuados. Não se
caracterizando como pensamento científico.
Uma possibilidade para esse fato ter ocorrido é a inexperiência dos
estudantes com relação a práticas laboratoriais.
É possível que se os alunos tivessem algumas habilidades básicas, surgissem
as interações almejadas nessa pesquisa.
Com relação ao questionário, percebeu-se que os alunos têm uma defasagem
completa no ensino científico. Todos os estudantes não tiveram aula de metodologia
científica onde é possível aprender as normas básicas de um laboratório de
relatórios e pesquisa científica. Ademais, apenas um aluno já havia presenciado uma
aula em laboratório como traz as Figuras 4 e 5.
A decorrência disso foi uma grande dificuldade na coleta de dados e na
participação e envolvimento na atividade laboratorial.
Destaca-se ainda o fato dos relatórios apresentarem muita defasagem na
análise dos dados. Durante as aulas de modelagem hídrica percebeu-se um
conteúdo de discussão muito mais elaborado comparado com os relatórios
apresentados.
Não

diferente

a

maior

dificuldade

encontrada

pelos

alunos

foi

o

desenvolvimento do relatório como nos traz a Figura 10 e 11.
O desfecho deste trabalho a partir do que traz essas informações são que as
atividades de modelagem têm um potencial de desenvolvimento dos elementos do
pensamento científico.
As atividades de laboratório sem uma prática prévia nada contribuem para o
desenvolvimento do pensamento científico.
Os elementos que estiveram mais presentes nas ações e interações dessa
análise foram a evidência, inferência e argumentação.
Este trabalho endossa as pesquisas que vem sendo feita com relação ao
pensamento científico e as praticas laboratoriais por Borges (2001; 2006) e Zompero
e Laburú (2011) no âmbito nacional.
No âmbito internacional, esta pesquisa contribui ao campo de ensino de
ciências sob o aspecto de análise de atividades de ensino superior e reflexões
acerca do desenvolvimento de elementos do pensamento científicos já estudados
por autores como Al-Ahmadi (2008) e Khun (2010).
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APÊNDICE (S) –
APÊNDICE A - Questionário para Discentes
Pesquisa para a Monografia da Especialização em Ensino de Ciências pelo campus
de Medianeira. O objetivo do questionário é para obter um perfil dos alunos que
participaram da pesquisa.
Local da Entrevista: São Sebastião – FASS Data: 03/08/2015 até 20/12/2015
QUESTIONÁRIO MONOGRAFIA DE ESPECIALIZAÇÃO NO ENSINO DE
CIÊNCIAS
ORIENTADORA: PROFA SILVANA
BORTOLOTTI ORIENTADO: DOUGLAS VILELA
1 – Cidade de Procedência:
______________________________________________
2 – Gênero: Masculino ( )

Feminino (

)

3 – Idade: ________________
4 – Ensino Fundamental foi realizado em escola:

Pública (

) Privada ( )

5 – Ensino Médio foi realizado em escola:

Pública (

) Privada ( )

6 – Antes da realização da prática de laboratório vocês alunos já tinham realizado
alguma atividade de laboratório?
Sim ( ) Não ( )
7 – Durante o ensino médio e fundamental em algum momento vocês tiveram
contato com metodologia científica?
Sim ( ) Não ( )
8 – O conteúdo abordado em sala de aula (teoria de conservação de energia)
corroborou no desenvolvimento das aulas práticas?
Concordo Totalmente ( ) Concordo ( )
Concordo Pouco ( )
Discordo
pouco ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente ( )
9 – Foi possível, ao realizar experimento, perceber a relação entre as grandezas
físicas dos fluidos?
Concordo Totalmente ( ) Concordo ( )
Concordo Pouco ( )
Discordo
pouco ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente ( )
10 – Durante o experimento foi solicitado para investigar diferentes tipos de fluidos,
isso permitiu compreender o fenômeno de escoamento?
Concordo Totalmente ( ) Concordo ( )
Concordo Pouco ( )
Discordo
pouco ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente ( )
11 – Na atividade de laboratório, o grupo realizou diversas atividades em
conjunto. Houve uma dificuldade de organizar as estratégias de coleta de dados?
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Concordo Totalmente ( ) Concordo ( )
Concordo Pouco ( )
pouco ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente ( )

Discordo

12 – Em algum momento durante o ensino básico vocês tiveram atividades em
grupo onde era importante a colaboração de todos os alunos?
Sim ( ) Não ( )
13 – A confecção do relatório foi realizada com a perspectiva do grupo de realizar
análise dos fluidos. Houve dificuldade de executar essa tarefa do ponto de vista da
associação da física com os dados obtidos?
Concordo Totalmente ( ) Concordo ( )
Concordo Pouco ( )
Discordo
pouco ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente ( )
14 – O uso de computadores auxiliou a execução da experiência?
Concordo Totalmente ( ) Concordo ( )
Concordo Pouco ( )
pouco ( ) Discordo ( ) Discordo Totalmente ( )

Discordo

15 – Durante a atividade, quais foram as maiores dificuldades encontradas?
( ) Aquisição dos Dados (
) Execução do relatório ( )
Montagem de gráficos ( )
Análise dos resultados
( ) Desenvolvimento do experimento
( ) Outros:
___________________________________________________________________
_
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APÊNDICE B - MAPA DE EVENTOS

Tempo de aula

Situação provocada Pensamento/Ação/
(pelo professor ou
Resposta
alunos)
do/da(os/as)
aluno/aluna(os/as)

Observação e
Caracterização das
Ações/Interações

