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RESUMO 

 

O erro manifestado pelos estudantes ao longo do processo de ensino-aprendizagem é, por 

vezes, considerado algo negativo e, como consequência, algo a ser evitado. O presente 

trabalho busca refletir sobre a dimensão benéfica do erro, buscando analisar as contribuições 

que um olhar diferenciado para ele possa trazer tanto para o estudante como para o professor. 

Para tanto, optou-se pela perspectiva de Ensino de Ciências Baseado na Investigação (ECBI), 

que possibilita promover momentos em que o erro poderia ser analisado e classificado, além 

de permitir identificar as causas para a sua manifestação. Tal perspectiva de ensino foi 

escolhida por se considerar que ela envolve diversos aspectos importantes do processo de 

ensino-aprendizagem que não costumam ser contemplados em uma aula na perspectiva 

convencional. Estes aspectos estão relacionados principalmente com os diferentes tipos de 

conteúdo e as diferentes capacidades e competências que o estudante pode desenvolver ao 

longo de sua trajetória escolar. Foi por meio da construção de uma sequência de atividades na 

perspectiva investigativa, que compôs a unidade didática sobre flutuação dos corpos, que 

pudemos analisar e classificar os erros manifestados pelos estudantes, possibilitando também 

a identificação dos obstáculos da aprendizagem responsáveis pelas suas manifestações, 

promovendo momentos de reflexão e debate que possibilitaram a reestruturação de ideias. A 

partir da compreensão desses elementos, foi construída uma cartilha educativa cujo objetivo é 

orientar os professores quanto à identificação e análise do erro e suas causas ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, o que culminou no produto educacional desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Erro produtivo; Ensino investigativo; ensino-aprendizagem. 



ABSTRACT 

 

The error manifested by students throughout the teaching-learning process is sometimes 

considered to be a negative thing and, as a result, something that should be avoided. This 

study aims to reflect on the beneficial dimension of error throughout this process, trying to 

analyze the contributions that a different look at it can bring to both the student and the 

teacher. In order to achieve that, the present work used the Inquiry-Based Science Education 

(IBSE) to provide some moments in which the identification and analysis of the error could be 

possible. The reason for using this teaching approach was the fact it involves several 

important aspects of the teaching-learning process, which are not usually included in a class in 

the conventional perspective. These aspects relate mainly to the different types of content and 

different abilities and skills that the student can develop throughout their school career. 

Through the construction of a sequence of activities in the inquiry approach, that composed 

the didactic unit about floating bodies, we were able to identify and analyze the errors the 

students manifested, promoting moments of reflection and debate that allowed the 

restructuring of previous ideas. 

 

Keywords: Productive error; Inquiry-Based Science Education; Science teaching and learning 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Hipóteses do grupo 1 para a atividade 1 ................................................................... 97 

Figura 2: Justificativa do grupo 1 para a atividade 1 ............................................................... 97 

Figura 3: Hipóteses do grupo 2 para a atividade 1 ................................................................... 97 

Figura 4: Justificativa do grupo 2 para a atividade 1 ............................................................... 97 

Figura 5: Hipóteses do grupo 3 para a atividade 1 ................................................................... 98 

Figura 6: Justificativa do grupo 3 para a atividade 1 ............................................................... 98 

Figura 7: Hipóteses do grupo 4 para a atividade 1 ................................................................... 98 

Figura 8: Justificativa do grupo 4 para a atividade 1 ............................................................... 98 

Figura 9: Hipóteses do grupo 5 para a atividade 1 ................................................................... 99 

Figura 10: Justificativa do grupo 5 para a atividade 1 ............................................................. 99 

Figura 11: Hipóteses do grupo 6 para a atividade 1 ................................................................. 99 

Figura 12: Justificativa do grupo 6 para a atividade 1 ............................................................. 99 

Figura 13: Hipóteses do grupo 7 para a atividade 1 ................................................................. 99 

Figura 14: Justificativa do grupo 7 para a atividade 1 ........................................................... 100 

Figura 15: Hipóteses do grupo 8 para a atividade 1 ............................................................... 100 

Figura 16: Justificativa do grupo 8 para a atividade 1 ........................................................... 100 

Figura 17: Hipóteses do grupo 9 para a atividade 1 ............................................................... 100 

Figura 18: Justificativa do grupo 9 para a atividade 1 ........................................................... 100 

Figura 19: Grupo transformando sua massa de modelar em uma chapa plana ...................... 102 

Figura 20: Grupo transformando sua massa de modelar em um balão .................................. 103 

Figura 21: Grupo transformando sua massa de modelar em uma bacia/barquinho ............... 103 

Figura 22: Hipóteses do grupo 1 para a atividade 2 ............................................................... 107 

Figura 23: Justificativa do grupo 1 para a atividade 2 ........................................................... 108 

Figura 24: Hipóteses do grupo 2 para a atividade 2 ............................................................... 108 

Figura 25: Justificativa do grupo 2 para a atividade 2 ........................................................... 108 

Figura 26: Hipóteses do grupo 3 para a atividade 2 ............................................................... 108 

Figura 27: Justificativa do grupo 3 para a atividade 2 ........................................................... 108 

Figura 28: Hipóteses do grupo 4 para a atividade 2 ............................................................... 109 

Figura 29: Justificativa do grupo 4 para a atividade 2 ........................................................... 109 

Figura 30: Hipóteses do grupo 5 para a atividade 2 ............................................................... 109 

Figura 31: Justificativa do grupo 5 para a atividade 2 ........................................................... 109 



Figura 32: Hipóteses do grupo 6 para a atividade 2 ............................................................... 109 

Figura 33: Justificativa do grupo 6 para a atividade 2 ........................................................... 110 

Figura 34: Hipóteses do grupo 7 para a atividade 2 ............................................................... 110 

Figura 35: Justificativa do grupo 7 para a atividade 2 ........................................................... 110 

Figura 36: Hipóteses do grupo 8 para a atividade 2 ............................................................... 110 

Figura 37: Justificativa do grupo 8 para a atividade 2 ........................................................... 110 

Figura 38: Hipóteses do grupo 9 para a atividade 2 ............................................................... 111 

Figura 39: Justificativa do grupo 9 para a atividade 2 ........................................................... 111 

Figura 40: Grupos utilizando as garrafas auxiliares como flutuadores .................................. 113 

Figura 41: Grupos utilizando as garrafas auxiliares como contrapesos ................................. 114 

Figura 42: Hipóteses do grupo 1 para a atividade 3 ............................................................... 117 

Figura 43: Hipóteses do grupo 2 para a atividade 3 ............................................................... 117 

Figura 44: Hipóteses do grupo 3 para a atividade 3 ............................................................... 118 

Figura 45: Hipóteses do grupo 5 para a atividade 3 ............................................................... 118 

Figura 46: Hipóteses do grupo 6 para a atividade 3 ............................................................... 118 

Figura 47: Hipóteses do grupo 8 para a atividade 3 ............................................................... 119 

Figura 48: Hipóteses do grupo 9 para a atividade 3 ............................................................... 119 

Figura 49: Determinação do volume da garrafa a partir do volume de água em seu interior 121 

Figura 50: Determinação do volume da garrafa a partir da geometria de um cilindro .......... 122 

Figura 51: Determinação do volume da garrafa a partir da sua submersão ........................... 122 

Figura 52: Determinação do volume das garrafas auxiliares a partir da sua submersão........ 123 

Figura 53: Determinação da densidade da água ..................................................................... 126 

Figura 54: Diagrama de forças ............................................................................................... 128 

Figura 55: Hipóteses do grupo 1 para a atividade 4 ............................................................... 129 

Figura 56: Justificativa do grupo 1 para a atividade 4 ........................................................... 129 

Figura 57: Hipóteses do grupo 2 para a atividade 4 ............................................................... 130 

Figura 58: Justificativa do grupo 2 para a atividade 4 ........................................................... 130 

Figura 59: Hipóteses do grupo 3 para a atividade 4 ............................................................... 130 

Figura 60: Justificativa do grupo 3 para a atividade 4 ........................................................... 130 

Figura 61: Hipóteses do grupo 4 para a atividade 4 ............................................................... 131 

Figura 62: Justificativa do grupo 4 para a atividade 4 ........................................................... 131 

Figura 63: Hipóteses do grupo 5 para a atividade 4 ............................................................... 131 

Figura 64: Justificativa do grupo 5 para a atividade 4 ........................................................... 131 

Figura 65: Hipóteses do grupo 6 para a atividade 4 ............................................................... 131 



Figura 66: Justificativa do grupo 6 para a atividade 4 ........................................................... 132 

Figura 67: Hipóteses do grupo 7 para a atividade 4 ............................................................... 132 

Figura 68: Justificativa do grupo 7 para a atividade 4 ........................................................... 132 

Figura 69: Hipóteses do grupo 8 para a atividade 4 ............................................................... 132 

Figura 70: Justificativa do grupo 8 para a atividade 4 ........................................................... 132 

Figura 71: Hipóteses do grupo 9 para a atividade 4 ............................................................... 133 

Figura 72: Justificativa do grupo 9 para a atividade 4 ........................................................... 133 

Figura 73: Discordância entre os componentes do grupo 8 ................................................... 135 

Figura 74: Hipóteses do grupo 1 para a atividade 5 ............................................................... 140 

Figura 75: Hipóteses do grupo 2 para a atividade 5 ............................................................... 140 

Figura 76: Hipóteses do grupo 3 para a atividade 5 ............................................................... 140 

Figura 77: Hipóteses do grupo 4 para a atividade 5 ............................................................... 140 

Figura 78: Hipóteses do grupo 5 para a atividade 5 ............................................................... 140 

Figura 79: Hipóteses do grupo 6 para a atividade 5 ............................................................... 141 

Figura 80: Hipóteses do grupo 7 para a atividade 5 ............................................................... 141 

Figura 81: Hipóteses do grupo 8 para a atividade 5 ............................................................... 141 

Figura 82: Hipóteses do grupo 9 para a atividade 5 ............................................................... 141 

Figura 83: Registros da 1ª estratégia para a água pura ........................................................... 144 

Figura 84: Registros da 1ª estratégia para a água com sal...................................................... 144 

Figura 85: Registros da 2ª estratégia para a água pura ........................................................... 145 

Figura 86: Registros da 2ª estratégia para a água com sal...................................................... 145 

Figura 87: Determinação das forças de empuxo na atividade 5 ............................................. 149 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Distribuição das hipóteses na atividade 1............................................................... 101 

Tabela 2: Classificação dos erros manifestados na atividade 1 ............................................. 104 

Tabela 3: Identificação dos obstáculos da aprendizagem na atividade 1 ............................... 105 

Tabela 4: Distribuição das hipóteses na atividade 2............................................................ 111/2 

Tabela 5: Classificação dos erros manifestados na atividade 2 ............................................. 114 

Tabela 6: Identificação dos obstáculos da aprendizagem na atividade 2 ............................... 115 

Tabela 7: Distribuição das hipóteses na atividade 3.......................................................... 119/20 

Tabela 8: Classificação dos erros manifestados na atividade 3 ............................................. 124 

Tabela 9: Identificação dos obstáculos da aprendizagem na atividade 3 ............................... 125 

Tabela 10: Distribuição das hipóteses na atividade 4.......................................................... 133/4 

Tabela 11: Classificação dos erros manifestados na atividade 4 ........................................... 137 

Tabela 12: Identificação dos obstáculos da aprendizagem na atividade 4 ............................. 138 

Tabela 13: Distribuição das hipóteses na atividade 5............................................................. 142 

Tabela 14: Classificação dos erros manifestados na atividade 5 ........................................ 146/7 

Tabela 15: Identificação dos obstáculos da aprendizagem na atividade 5 ............................. 148 

Tabela 16: Manifestação dos erros pelos grupos ao longo das 5 atividades .......................... 150 

Tabela 17: Critérios PAC ....................................................................................................... 183 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

TDAH  Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 

MCE  Movimento de Cooperação Educativa da Itália 

ECBI  Ensino de Ciências Baseado na Investigação 

IFRN  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

CA  Centro de Aprendizagem 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 1: SOBRE A ABORDAGEM DO ERRO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA EDUCATIVA ..................... 19 

1.1 O caráter excludente do erro e o medo de errar .............................................................. 20 

1.2 O erro como aliado da aprendizagem ............................................................................. 23 

1.3 Obstáculos da aprendizagem e a manifestação dos erros ............................................... 27 

1.4 Em busca de soluções – uma reflexão sobre a prática educativa ................................... 30 

A função social do ensino e a compreensão do processo de ensino-aprendizagem ......... 31 

A classificação dos conteúdos segundo sua tipologia ...................................................... 33 

O Construtivismo e a produção de conhecimento ............................................................ 36 

A avaliação dos conteúdos segundo sua tipologia ............................................................ 38 

A organização espacial e temporal da aula ....................................................................... 40 

A organização dos conteúdos ........................................................................................... 42 

CAPÍTULO 2: O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA E A 

PESQUISA-AÇÃO .................................................................................................................. 49 

2.1 O pensamento reflexivo de John Dewey ........................................................................ 49 

2.2 A defesa ao Método Científico ....................................................................................... 50 

2.3 O ensino por investigação e as reformas curriculares .................................................... 52 

2.4 O papel da Natureza da Ciência e a crítica ao Método Científico .................................. 54 

2.5 O entendimento sobre o ensino por investigação ........................................................... 57 

2.6 O Ensino por Investigação no século XXI: organização e características ..................... 58 

2.7 A Pesquisa-Ação ............................................................................................................. 63 

2.8 O percurso metodológico da pesquisa ............................................................................ 65 

Diagnóstico da problemática da pesquisa ......................................................................... 65 

Levantamento de hipóteses e referencial teórico .............................................................. 66 



A definição do público alvo da pesquisa .......................................................................... 67 

Planejamento da intervenção ............................................................................................ 67 

Execução e coleta de dados .............................................................................................. 68 

Análise e tratamento dos dados coletados ........................................................................ 69 

CAPÍTULO 3: PLANEJANDO A INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA: UMA 

UNIDADE DIDÁTICA SOBRE FLUTUAÇÃO DOS CORPOS ........................................... 70 

3.1 A construção de uma unidade didática sobre a flutuação dos corpos ............................. 70 

Os objetivos educacionais no âmbito do IFRN ................................................................ 70 

A definição dos conteúdos da unidade didática segundo sua tipologia ............................ 71 

A organização do espaço-tempo das aulas ....................................................................... 72 

A estrutura das atividades segundo a perspectiva do Ensino por Investigação ................ 73 

Os mecanismos de avaliação dos conteúdos segundo sua tipologia ................................. 78 

Estabelecimento do contrato didático ............................................................................... 81 

3.2 A sequência de atividades da unidade didática .............................................................. 83 

O conceito de densidade – parte 1 .................................................................................... 83 

O conceito de densidade – parte 2 .................................................................................... 85 

O cálculo da densidade ..................................................................................................... 87 

O conceito de peso aparente e força de empuxo ............................................................... 88 

O cálculo da força de empuxo .......................................................................................... 90 

CAPÍTULO 4: O ERRO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E OS 

OBSTÁCULOS DA APRENDIZAGEM: ANALISANDO A INTERVENÇÃO EM SALA 

DE AULA ................................................................................................................................ 93 

4.1 O conceito de densidade – parte 1 .................................................................................. 95 

4.2 O conceito de densidade – parte 2 ................................................................................ 106 

4.3 O cálculo da densidade ................................................................................................. 116 

4.4 O conceito de peso aparente e força de empuxo ........................................................... 127 

4.5 O cálculo da força de empuxo ...................................................................................... 139 



4.6 Conclusões .................................................................................................................... 150 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 153 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 157 

PRODUTO EDUCACIONAL ............................................................................................... 161 

ANEXOS ................................................................................................................................ 183 

 

 



P á g i n a  | 16 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Ao longo da vida escolar, os estudantes se deparam com inúmeras situações que 

desafiam a sua compreensão e exigem deles uma resposta ou solução ao que se está propondo. 

Seja nas aulas ou nos momentos de avaliação da aprendizagem, tais situações são muitas 

vezes constrangedoras para eles, uma vez que a possibilidade de errar os atormenta. Este 

medo pode ser mais bem compreendido quando analisamos a postura dos professores ou até 

mesmo dos próprios pais dos alunos. Vivemos em uma sociedade na qual o acerto é 

supervalorizado, sinônimo de sucesso. Dessa forma, o erro é visto como algo a ser evitado e 

combatido, sendo até mesmo atribuídas punições, por meio de repressões ou da própria 

reprovação. 

Intrigado com a forma como o erro é encarado ao longo do processo de ensino-

aprendizagem e tendo a oportunidade de participar do Programa de Pós-graduação em Ensino 

de Ciências Naturais e Matemática, na modalidade do mestrado profissional, engajei-me nesta 

pesquisa com o intuito de investigar as concepções de diferentes estudiosos da área a respeito 

da natureza do erro manifestado pelos estudantes, possibilitando, assim, uma melhor 

compreensão sobre esse assunto. A partir da questão “como trabalhar com os erros 

manifestados no processo de ensino-aprendizagem de conceitos da Física? ”, tratei de analisar 

a dimensão benéfica do erro, especificamente dos erros manifestados no processo de ensino-

aprendizagem dos conceitos de hidrostática em atividades desenvolvidas na perspectiva do 

Ensino de Ciências Baseado na Investigação (ECBI). 

 No primeiro capítulo deste estudo, visei refletir sobre o caráter excludente que o erro 

assume quando o professor e a própria escola não têm consciência de que ele é algo natural e 

próprio do ser humano, correndo o risco de intimidar o estudante a participar mais ativamente 

das aulas por receio de fracassar diante dos colegas. Acredito que o erro, ao ser encarado 

dessa forma, pode acarretar alguns prejuízos para o seu desenvolvimento, como as perdas da 

criatividade e da curiosidade, elementos de suma importância para avançar no processo de 

ensino-aprendizagem. Desse modo, propus uma discussão sobre os diferentes tipos de erros 

que podem ser manifestados, conforme suas características, e as possíveis causas que levaram 

à sua manifestação, chamadas de obstáculos da aprendizagem. A compreensão desses 

elementos pode dar condições ao professor para encaminhar ações que visem a correção 

desses erros, tanto na dimensão dos estudantes, para prosseguirem no processo de 

aprendizagem, quanto na do próprio professor, na revisão de sua prática educativa. 
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 Ainda neste capítulo, propus uma reflexão sobre a prática educativa segundo as ideias 

de Zabala (1998). Neste momento, busquei sintetizar o pensamento desse autor no que diz 

respeito à atividade docente, desde o planejamento de uma intervenção didática até a sua 

execução e avaliação. A reflexão sobre esses diferentes momentos da prática docente me 

possibilitou, como professor e um dos autores desta pesquisa, compreender as particularidades 

que envolvem uma atividade de ensino, como a sua função social, as diferentes formas de 

classificação, organização e avaliação dos conteúdos e o modo como se produz o 

conhecimento. A partir dessas reflexões foi possível compreender o que Zabala (1998) chama 

de as três perguntas norteadoras da prática educativa: para quê ensinar? O que ensinar? 

Como ensinar? 

No segundo capítulo, sintetizei, em um primeiro momento, o percurso histórico do 

termo ensino por investigação. Com base nas diferentes formas de organização dos conteúdos 

propostas por Zabala (1998), percebi que uma delas, o método de estudo do meio, parecia ser 

mais conveniente para analisar a manifestação dos diferentes tipos de erros, justamente por 

possibilitar a abordagem das diferentes capacidades e competências dos estudantes. Tal 

método de organização do conteúdo carrega inúmeras semelhanças com o ensino por 

investigação, o que nos motivou a resgatar indícios do seu surgimento e seu percurso. Em 

seguida, tendo em mente os principais elementos que caracterizam o ensino por investigação, 

foi possível definir uma metodologia de pesquisa que pudesse conduzir aos objetivos 

traçados, os quais consistem em identificar os erros manifestados, as possíveis causa da sua 

manifestação e os encaminhamentos a serem tomados para a sua correção. A metodologia de 

pesquisa utilizada neste trabalho pautou-se na Pesquisa-Ação. 

 No terceiro capítulo, descrevi o planejamento da intervenção didática. Com base na 

compreensão adquirida sobre a prática educativa, foram definidos os objetivos educacionais a 

serem alcançados após a intervenção didática e as formas como os diferentes conteúdos 

seriam organizados e avaliados ao longo das aulas. Com isso, a partir das características do 

Ensino de Ciências Baseado na Investigação (ECBI), foi possível planejar uma sequência de 

atividades investigativas sobre o tema hidrostática, que culminou em uma unidade didática 

sobre a flutuação dos corpos. Esta unidade didática foi composta por cinco atividades que 

envolviam os conceitos de densidade e força de empuxo, conceitos estes fundamentais para a 

compreensão dos fenômenos de flutuação ou não dos corpos. 



P á g i n a  | 18 

 

 

 

 No quarto e último capítulo, descrevi as atividades da unidade didática. 

Concomitantemente, foram analisadas cada uma das atividades realizadas. Nesta análise, 

foram observadas as manifestações dos erros em suas diferentes formas, o que permitiu a 

classificação deles em categorias previamente estabelecidas com base no entendimento dos 

diferentes tipos de erro que podem surgir ao longo de uma intervenção didática. Com isso, 

também foi possível presumir as possíveis causas para o seu surgimento, ou seja, apontar 

quais os prováveis obstáculos da aprendizagem responsáveis pela manifestação desses erros. 

Por fim, conforme a análise dos dados, foram pensados os encaminhamentos possíveis a 

serem dados pelo professor e pelos estudantes, visando a correção dos erros manifestados. 



P á g i n a  | 19 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

SOBRE A ABORDAGEM DO ERRO NO PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM: UMA REFLEXÃO SOBRE A PRÁTICA EDUCATIVA 

Os erros manifestados pelos estudantes ao longo do processo de ensino-aprendizagem 

carregam consigo uma grande potencialidade para o desenvolvimento de competências que 

são essenciais na formação do indivíduo. Para Motta e Amorim (2011), o erro, ao ser 

considerado como um recurso pedagógico poderá tornar-se um aliado ao processo de 

aprendizagem do estudante ao mesmo tempo em que favorece a superação do medo de errar. 

Além disso, a manifestação do erro ao longo do processo de ensino-aprendizagem 

pode sinalizar a existência de fragilidades no planejamento do professor. Para Krul (2005), “o 

erro é um instrumento de investigação dos procedimentos efetuados pelos alunos, 

possibilitando ao professor uma análise de sua própria prática pedagógica”. Dessa forma, 

torna-se importante que o docente atente para a manifestação dos erros, uma vez que, a forma 

com que o estudante desenvolve o seu raciocínio na tentativa de resolver um problema ou 

responder a um determinado exercício, pode refletir os efeitos da ação pedagógica do 

professor, possibilitando a reflexão sobre o seu planejamento didático e os possíveis ajustes 

que poderão ser realizados. 

No entanto, identificar o erro dos alunos para em seguida dar os devidos 

encaminhamentos para a sua superação não é uma tarefa trivial. Bertoni (2000, apud KRUL, 

2005) afirma que “o erro do aluno exprime uma falha em seu conhecimento, isto é, expressa o 

caráter incompleto de seu conhecimento”. Em vista disso, torna-se importante o professor ter 

ideia do que levou o estudante a errar, ou seja, do que provocou a inconsistência em seu 

conhecimento. 

Com isso, o presente capítulo visa discorrer sobre os diferentes aspectos relacionados 

aos erros manifestados pelos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. A discussão 

que se pretende fomentar busca refletir sobre o caráter educativo que o erro pode assumir em 

sala de aula, a distinção dos variados tipos de erro que podem surgir e as possíveis causas que 

levaram ao seu surgimento. A compreensão desses aspectos por parte do professor pode 

encaminhar às devidas estratégias que levem os estudantes à superação desses erros, o que irá 

caracterizar como um momento de aprendizagem, objetivo maior de uma atividade de ensino. 
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1.1 O caráter excludente do erro e o medo de errar 

Apesar dos vários benefícios que um olhar mais cauteloso sobre o erro possa 

favorecer, o que se vê, com mais frequência no âmbito escolar, é um mau aproveitamento das 

potencialidades do erro, associando-o quase sempre a algo negativo, acarretando vários 

fatores nocivos ao estudante no processo da aprendizagem. Krul (2005) lembra que muitas 

vezes “os erros produzidos pelos alunos são usados como uma ferramenta de classificação e 

exclusão, impugnando a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem”. Tal conduta é 

consequência da forma como o erro é tratado, já que, em grande parte, é considerado como 

um indicativo de fracasso escolar. O erro é visto também como sendo de exclusiva 

responsabilidade do estudante, eximindo o professor desse contexto. Dessa forma, o erro é 

considerado como algo a ser evitado, e quando isso não é possível, deve ser combatido. São 

nesses momentos que surgem as diversas formas de punição adotadas atualmente no nosso 

sistema de ensino. Diferentemente dos castigos físicos praticados há algumas décadas, como o 

uso da palmatória, hoje são bastante recorrentes os castigos psicológicos, tais como retenção 

em sala de aula, perda de pontos na disciplina, exposição ao ridículo, entre outros. Tais 

castigos, apesar de não ferirem fisicamente, afetam a autoestima e a moral do discente, 

desmotivando-o a prosseguir no processo de ensino-aprendizagem. 

O medo de errar gera um clima de tensão nos momentos das aulas e, especialmente, 

nos momentos de avaliação. Estes últimos muitas vezes se parecem mais com um momento 

de julgamento dos estudantes do que uma oportunidade de desenvolvimento deles, aspecto 

este que deveria, de fato, ser o propósito da avaliação da aprendizagem. Esse medo torna-se 

ainda mais frequente entre os estudantes quando o professor adota o discurso de intimidação, 

com ameaças por meio das provas e testes a serem aplicados. Para Luckesi (2006), esse 

discurso é chamado de Terrorismo Homeopático, e tira todo o encanto e o prazer de estudar 

para aprender algo novo. Também para Granella e Nogaro (2004), 

O prazer de aprender desaparece quando a aprendizagem se resume 

em notas e provas, onde o medo de errar é constante. [...] A 

classificação das respostas em acertos e erros, ou satisfatórios e 

insatisfatórios, fundamenta-se numa concepção de que saber e não 

saber são excludentes (GRANELLA e NOGARO, 2004, p. 2). 

Outra forma de punir os estudantes pelos erros manifestados é através da reprovação, 

privando-os de prosseguirem os estudos com a sua turma regular. Essa provavelmente será a 
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punição que melhor enfatiza o caráter excludente e classificatório assumido pela escola. Tais 

aspectos despertam no estudante o medo e a angústia, ao invés da curiosidade e motivação em 

estudar, levando-o, em alguns momentos, a procurar meios para a obtenção da nota necessária 

à aprovação, mesmo que de forma ilícita (KRUL, 2005). 

Por parte das escolas, temos um cenário mais agravante. Os gestores, muitas vezes, 

estão mais preocupados em atingir determinadas metas e índices de qualidade escolar do que 

propriamente no desenvolvimento de capacidades e competências dos seus alunos. Nesse 

caso, mais vale um número elevado de aprovações em determinado processo seletivo do que a 

garantia de uma boa formação. Desse modo, o caráter excludente torna-se ainda mais evidente 

no contexto escolar. Não podemos deixar de considerar que o sistema educacional também 

tem sua parcela de responsabilidade em tudo isso. A pressão que é feita sobre as escolas e 

seus gestores acerca da redução dos índices de reprovação e evasão, sem muitas vezes dar as 

condições necessárias para tal finalidade, é mais uma forma de demonstrar que a real 

preocupação não é a formação integral do aluno, e sim, o alcance de boas notas (quando 

realmente são boas) que poderão ser utilizadas como indicadores de qualidade. Segundo 

BORASI (1996, apud MOTTA e AMORIM, 2011), “quando os alunos são pressionados pelo 

sistema escolar, os erros por eles manifestados são frustrantes, porque os fazem perder tempo 

e despender esforços na tentativa de evitar a reprovação”. 

Por fim, temos que os pais e responsáveis pelos estudantes, não raramente, são 

complacentes com tal situação, tendo suas preocupações centradas apenas na promoção de 

seus filhos para os níveis subsequentes de ensino, sem se importarem se eles atingiram um 

nível de aprendizagem satisfatório que lhes permita fazer relações conscientes com o mundo a 

sua volta e tomar decisões consistentes em prol de mudanças significativas na sociedade em 

que vivem. Todos esses fatores fazem com que as disciplinas ministradas na escola ao longo 

do processo de ensino-aprendizagem sejam vistas pelos discentes não como oportunidades 

para o conhecimento a respeito do mundo a sua volta e de si mesmo, mas como um caminho 

árduo e cheio de obstáculos que deverá ser exaustivamente enfrentado. 

 Além da desmotivação pelo processo de ensino-aprendizagem, devido à forma como 

os erros são considerados (não somente os que se manifestam nos momentos de avaliação da 

aprendizagem, mas também aqueles que surgem principalmente ao longo do processo de 

ensino), temos como consequência a perda da criatividade. Segundo Forcellini et al. (2009), a 

atuação criativa do ser humano pressupõe menos rigidez e um maior grau de liberdade para 
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que possa se manifestar. Olhando para a realidade educacional, acreditamos que esses fatores 

estão diretamente ligados à forma como o erro é considerado em sala de aula. Assim, ao 

considerar o erro como causa das punições diversas, acreditamos que o estudante se sinta 

intimidado em manifestar também a sua criatividade, justamente porque o processo criativo 

exige que ele assuma o risco de errar. 

Ao ser penalizado pelo erro cometido, esse aluno não se sentirá à vontade para 

manifestar suas ideias na busca por soluções aos desafios propostos a ele. Sua atuação se 

limitará a tentar reproduzir o que o professor fez ou espera que ele faça, simplesmente, 

realizando os procedimentos mínimos necessários para o que está sendo proposto. 

Acreditamos que o processo de ensino-aprendizagem, quando assume esse caráter excludente 

e seletivo, como descrito até o momento neste trabalho, perde um pouco o seu sentido que é 

justamente o de oportunizar o desenvolvimento de competências e habilidades que lhes serão 

úteis tanto no âmbito escolar como, principalmente, no social. “A necessidade imediata do 

aluno passa, então, a ser, sobretudo, a de obter a nota para ser aprovado. O estudo e a 

aprendizagem deixam, assim, de ser um meio de conhecer e transformar o mundo para tornar-

se um meio de se obter a ‘nota’” (NOGARO e GRANELLA, 2004). Com isso, buscamos em 

outras literaturas (KRUL, 2005; SOUZA, 2012; DAVIS e ESPOSITO, 1991; PINTO, 1998; 

MEIER, 2012; SILVA e SOUZA, 2013; MIRANDA, 2007; MOTTA e AMORIM, 2011) 

compreender como o erro pode se tornar um aliado ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, permitindo ao professor identificar as principais características desse erro, 

como sua origem e suas especificidades, de modo a possibilitar que ele faça os devidos 

encaminhamentos que favoreçam a aprendizagem dos estudantes, ao mesmo tempo em que 

também poderá refletir sobre sua própria prática docente a fim de aprimorá-la para as futuras 

atuações. 

Entender o erro como algo natural e que se faz presente ao longo de todo o processo de 

ensino-aprendizagem, favorece com que o estudante possa manifestar sua criatividade na 

busca de soluções para as atividades que lhe forem propostas nas aulas. Dessa forma, ele já 

não mais será inibido a manifestar sua criatividade e irá propor soluções novas aos desafios 

lançados, sem ter receio de que essa ousadia lhe custará algo, como repreensões, perda de 

pontos ou exposição a comentários indesejados por parte dos colegas. Com isso, temos que o 

exercício da criatividade irá favorecer o desenvolvimento do estudante enquanto cidadão 

consciente que irá buscar soluções para os problemas advindos da sociedade na qual ele está 

inserido. 
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1.2 O erro como aliado da aprendizagem 

Diversos autores (GRANELLA e NOGARO, 2004; KRUL, 2005; DAVIS e 

ESPOSITO, 1991; PINTO, 1998; MEIER, 2012; SILVA e SOUZA, 2013; e MIRANDA, 

2007) defendem que o professor deve assumir uma postura mais crítica em relação ao erro 

manifestado pelos estudantes, adotando uma concepção de que este erro não é apenas o 

resultado indesejável de uma operação, mas sim uma falha no conhecimento do estudante que 

precisa ser reparada, ou seja, o erro pode se tornar uma oportunidade para a aprendizagem e 

desenvolvimento de competências e habilidades. Esses estudiosos acreditam que é a partir da 

tomada de consciência, por parte do estudante, sobre o erro que manifestou que será possível 

encaminhar ações as quais possibilitem a sua correção, possibilitando a compreensão da 

situação, fenômeno ou conceito estudado. Nas palavras de Ganella e Nogaro (2004): 

[...] os erros da aprendizagem escolar, que emergem a partir de um 

padrão de conduta cognitivo ou prático já estabelecido pela ciência e 

tecnologia, servem de ponto de partida para o avanço, na medida em 

que são identificados e compreendidos, e sua compreensão é o passo 

fundamental para sua superação (GRANELLA e NOGARO, 2004, p. 

40). 

Desse modo, para tornar o erro um elemento que auxilie na aprendizagem, a figura do 

professor torna-se imprescindível. Segundo Constance (1992, apud KRUL, 2005), o 

conhecimento é construído pelo estudante através de sua própria ação mental. No entanto, a 

intervenção de outras pessoas (como o professor) neste processo torna-se importante na 

medida em que irá promover situações as quais irão possibilitar ao estudante pensar 

criticamente a respeito de suas próprias ideias sobre o fenômeno ou conceito estudado, 

confrontando-as com as outras ideias em jogo. Com isso, cabe ao professor, ao identificar a 

manifestação do erro, propiciar uma discussão ou reflexão sobre ele, por meio de 

questionamentos que conduzam o estudante à percepção do erro manifestado, possibilitando a 

sua correção e, consequentemente, a reformulação de seus conceitos, ou seja, a construção do 

conhecimento. Para Krul (2005), “essa deve ser a ação do professor ao diagnosticar um erro 

efetuado pelo aluno: promover uma discussão, uma reflexão, formulando questões que 

conduzam à percepção do erro e à correção de conceitos”. 

Vale ressaltar que o êxito desse processo está condicionado à forma com que o 

professor identifica e mostra ao aluno a existência do erro. O professor deverá evitar falar 
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explicitamente que o estudante errou, para que esse mesmo não demonstre nenhum tipo de 

medo em errar e não fique receoso em continuar participando do processo de ensino-

aprendizagem. Ao invés disso, o professor deverá fazer uso de novos questionamentos, mais 

pertinentes do que aqueles utilizados em um primeiro momento, de modo a despertar nos 

estudantes ainda mais a curiosidade pelo que se está estudando e os fazendo perceber por 

conta própria a existência de uma incoerência entre suas ideias e as ideias propostas pelo 

professor, provocando uma ampla ação de reflexão (KRUL, 2005). 

Por outro lado, o erro manifestado pelos estudantes pode configurar-se como um 

elemento importante para o aperfeiçoamento da prática docente. Para Krul (2005), “a maneira 

pela qual um aluno desenvolve um exercício ou um problema, revela os efeitos da ação 

pedagógica”. Ou seja, o erro manifestado é um sinal de que a prática pedagógica não alcançou 

determinados objetivos, fazendo-se necessária uma reformulação dessa prática por parte do 

professor para suprimir certas deficiências. Conforme Sousa e Sousa (2012), 

O erro tem o papel de contribuir na aprendizagem do aluno, 

possibilitando aos professores, através do erro, identificar quais as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos, podendo assim rever seus 

métodos e práticas de ensino para um melhor aproveitamento por 

parte do discente (SOUSA e SOUSA, 2012, p. 12). 

Com isso, objetiva-se que o professor reflita sobre a sua prática docente considerando 

sempre a individualidade do sujeito da aprendizagem, respeitando suas heranças culturais, 

suas limitações cognitivas, afetivas e estruturais, para que, a partir daí, possa entender o erro 

não como um problema que requer punição, exclusão ou leve o estudante à repetência, mas 

sim como um problema que deve ser pensado e refletido tanto por parte do professor como 

por parte do aluno. Além do mais, tal postura do professor evidencia ao estudante que a 

responsabilidade pelo erro não é apenas sua, mas também do professor, e que o processo de 

ensino-aprendizado só obtém êxito quando ambos se esforçam. Nesta perspectiva, o erro pode 

ser visto como uma oportunidade de crescimento e aprendizado e não de punição ou 

seletividade. 

No entanto, mesmo sendo consenso entre esses autores, a valorização do erro escolar, 

transformando-o em um elemento importante no processo de ensino-aprendizagem, não é algo 

trivial para os professores. Faz-se necessário, primeiramente, que este compreenda o processo 

de construção de conhecimento, para que, em seguida, possa identificar os diferentes tipos de 
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erros que surgem ao longo desse processo. Segundo Zabala (1998), na perspectiva 

construtivista do conhecimento, temos que o processo de construção do conhecimento se dá 

através de ressignificações daquilo que já se conhecia, atribuindo um novo sentido e uma 

nova valoração. No entanto, tal processo de ressignificação não ocorre de forma natural e 

instantânea. Faz-se necessário que o estudante enxergue a necessidade de atribuir um novo 

sentido ao objeto de estudo, modificando a sua concepção sobre ele. Nesse momento, surge a 

necessidade de um agente externo (mediador do conhecimento) que possa promover situações 

de conflitos cognitivos nos estudantes, contrapondo seus conhecimentos prévios sobre o 

objeto de estudo e os novos conhecimentos que podem ser assimilados. De forma geral, o 

processo de construção do conhecimento se dá através de momentos de desequilíbrio 

intelectual do aluno, no qual suas estruturas cognitivas não são suficientes para assimilar o 

objeto de estudo apresentado, ou seja, ele é incapaz de solucionar o problema1 (DAVIS e 

ESPOSITO, 1991). 

Ao se apresentar um problema ao aluno, este deverá, com base em sua estrutura 

cognitiva, pensar em uma estratégia para solucioná-la. O êxito nesta tarefa envolve, 

basicamente, a compreensão do problema proposto e a escolha correta dos procedimentos 

para resolvê-lo. Se o estudante obteve êxito, este é um indicador de que ele possuía a estrutura 

cognitiva adequada. No entanto, o mesmo pode ter alcançado tal resultado por meio de um 

chute, tornando-se necessário que o professor apresente novas situações-problema cuja 

dificuldade seja mais elevada que a primeira, de modo a comprovar a existência de uma 

estrutura cognitiva suficiente assim como permitir que o estudante a desenvolva ainda mais. 

Por outro lado, se ele não obteve êxito, significa que sua estrutura cognitiva se demonstrou 

insuficiente para compreender e/ou agir sobre o problema o qual lhe foi proposto. Nesses 

casos, diz-se que o estudante errou e caberá ao professor identificar o erro manifestado para 

só então poder dar os devidos encaminhamentos. Davis e Esposito (1991) destacam três tipos 

de erros comuns no processo de ensino-aprendizagem: os erros sistemático, construtivo e 

procedimental. 

O erro sistemático é aquele no qual o discente não possui a estrutura cognitiva 

necessária para compreender a situação, acarretando na impossibilidade de o mesmo resolver 

o problema. Dessa forma, ele se torna incapaz de elencar os procedimentos necessários para a 

                                                 
1 A concepção sobre problema, presente neste trabalho, não condiz com a ideia convencional atribuída à 
palavra, na qual, geralmente, remete a exercícios a lápis e papel que priorizam o operativismo matemático. 
Entendemos por problema, conforme o trabalho de Azevedo (2004), atividades que façam com que o aluno 
pense, debata, justifique as suas ideias e aplique seus conhecimentos de forma coerente. 
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solução do problema proposto, uma vez que não conseguiu entender o que está sendo pedido. 

Nestes casos, permanece insistindo nos erros de forma sistematizada e não consegue perceber 

a necessidade de reformular a compreensão sobre o que está sendo proposto, ou seja, não se 

sente sensibilizado e motivado a desprender esforços na resolução de determinada atividade, 

seja porque sua estrutura cognitiva o impede de assimilar o problema como perturbador, ou 

porque a atividade em si não apresenta os elementos necessários para motivá-los, cabendo ao 

professor buscar novas estratégias as quais favoreçam a tomada de consciência quanto ao que 

está sendo proposto. 

O erro construtivo é quando o estudante possui uma estrutura cognitiva insuficiente 

para compreender o problema, o que irá impossibilitá-lo, na maioria das vezes, de resolver o 

problema proposto. Diferentemente das situações nas quais se percebem os erros sistemáticos, 

nesta os estudantes foram sensibilizados pelo problema elencado e encontram-se motivados a 

solucioná-lo. No entanto, devido a sua estrutura de pensamento possuir lacunas, sentem 

dificuldade em assimilar todas as informações úteis e necessárias para a solução do problema. 

Suas hipóteses apresentam várias incoerências, dificultando a compreensão do problema. 

Como consequência, eles terão dificuldades em definir um plano de estratégias coerente que 

os levem à solução do mesmo, restando proceder mediante tentativas e erros. É por meio dos 

desequilíbrios na forma de pensar dos estudantes a respeito do problema que o professor irá 

criar situações de ressignificação do conceito e construção de novas estruturas cognitivas mais 

coerentes com as situações apresentadas. 

O erro procedimental é aquele cujo estudante possui a estrutura cognitiva necessária à 

solução do problema, mas seleciona procedimentos inadequados para tal. Neste caso, ele 

possui o entendimento do problema e sabe o que precisa para resolvê-lo, no entanto, a 

definição das estratégias que o levará a sua solução é equivocada, caracterizando um erro 

puramente processual. Dessa forma, os erros com caráter procedimental não exigem uma 

reformulação nas estruturas cognitivas dos estudantes que os manifestaram, pois estas já são 

suficientes para que possam compreender diversas situações desafiadoras. Porém, faz-se 

necessário um trabalho voltado para o emprego dos conhecimentos já consolidados, o que 

permitirá definir estratégias coerentes e eficientes na solução dos problemas propostos. 

 Diante desses erros que podem surgir ao longo da intervenção didática, Granella e 

Nogaro (2004) entendem que o professor pode assumir três diferentes posturas em sala de 

aula: 
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 A postura punitiva, atribuindo ao estudante uma penalidade conforme o erro 

manifestado, podendo causar diversos efeitos negativos já discutidos neste capítulo. 

Tal postura ressalta o caráter excludente, considerando o erro como algo inaceitável e 

passível de punição; 

 A postura complacente, ignorando o erro cometido pelo estudante. Nesta postura, o 

erro é encarado como sendo algo inevitável e que será corrigido com o passar do 

tempo, não merecendo atenção maior por parte do professor; 

 A postura construtivista, quando o erro será levado em consideração conforme a sua 

natureza, transformando-se em uma possibilidade de crescimento intelectual. Nesta 

postura, o erro não é tratado como o simples resultado de uma operação, mas sim 

como uma fonte de crescimento intelectual. 

Acreditamos que a última postura é mais condizente com a compreensão de ensino 

construída ao longo desta pesquisa e poderá render melhores resultados do ponto de vista 

educacional. Assim, a intervenção didática realizada na presente pesquisa foi conduzida com 

base nessa perspectiva e será descrita nos capítulos subsequentes. 

1.3 Obstáculos da aprendizagem e a manifestação dos erros 

Fundamentado pelo entendimento de que o erro manifestado deve ser considerado pelo 

professor a fim de torná-lo um elemento favorável à compreensão do objeto em estudo, cabe a 

ele tanto dar os devidos encaminhamentos para o estudante enxergar o erro, como, em 

seguida, definir as estratégias para sua correção. No entanto, os encaminhamentos mais 

eficientes não estão ligados apenas à identificação do erro, nem tampouco ao reconhecimento 

do erro como algo que pode se tornar importante para o processo de ensino-aprendizagem. 

Utilizar estratégias as quais permitam ao professor identificar esses erros e a consciência de 

que esses erros não podem ser negligenciados, são dois aspectos fundamentais para o erro 

assumir o seu caráter educativo. No entanto, apenas eles não dão garantia de que os 

encaminhamentos dados pelo professor serão eficientes, tanto de tomada de consciência por 

parte do estudante sobre o seu próprio erro, como nos procedimentos para a sua superação. 

Torna-se importante que o professor compreenda o que originou esses erros, ou seja, a sua 

causa. Tendo o entendimento desses fatores, o professor terá melhores condições para fazer os 

devidos encaminhamentos aos erros que possam surgir ao longo de suas aulas. 

De modo a favorecer essa compreensão da origem do erro, alguns autores (PINTO, 

1998; MEIER, 2012; e MIRANDA, 2007) recorrem aos conceitos de obstáculos da 
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aprendizagem, introduzidos principalmente por Guy Brousseau. Na concepção desse autor, 

um novo conhecimento, ao se apresentar ao estudante, entra em conflito com o conhecimento 

antigo. Dessa forma, só é possível ter o domínio sobre esse novo conhecimento a partir da 

ruptura com o conhecimento antigo. Na realidade da sala de aula, podemos entender que este 

conflito de ideias irá gerar dúvidas e contradições sobre a forma com a qual o estudante 

concebe o mundo ao seu redor ou um fenômeno específico que lhe é apresentado. Enquanto 

ele não conseguir superar essas contradições entre o conhecimento antigo e o conhecimento 

novo, realizando os ajustes necessários, não terá alcançado a aprendizagem desejada.  

Uma vez ocorridas as interações entre o conhecimento que o aluno 

traz e os conceitos científicos trabalhados pelo professor, o aluno pode 

enunciar conceitos “errados”, a partir de relações equivocadas entre 

eles, os quais podem ser alterados pela ação do professor. Porém, se 

não trabalhados, esses conhecimentos equivocados tornam-se 

obstáculos para a aprendizagem (MEIER, 2012, p. 52-3). 

Com base nesse fragmento, podemos entender que o erro pode ser a manifestação de 

um conhecimento anterior não mais adequado em um determinado contexto, ou seja, as 

contradições entre os conhecimentos novos e velhos refletem na manifestação de erros na 

tentativa de explicar determinada situação proposta pelo professor. Quando esse 

conhecimento antigo e insuficiente persiste no estudante, tem-se o surgimento de um 

obstáculo de aprendizagem, responsável pelos erros manifestados. Dessa forma, os 

obstáculos de aprendizagem não devem ser vistos apenas como barreiras que impedem o 

estudante de alcançar a aprendizagem desejada, mas sim como uma gama de conhecimentos 

que até determinado momento era suficiente para se compreender certos fenômenos, mas 

quando imersos em outros contextos tornam-se insuficientes, o que leva à manifestação de 

erros por parte de quem busca uma explicação. Segundo Duroux (1983): 

Um obstáculo também representa um conhecimento que gera soluções 

adaptadas a um contexto determinado. Este conhecimento resiste às 

contradições e geralmente volta a se manifestar (DUROX, apud 

MEIER, 2012, p. 53). 

Vale destacar que, ao longo de todo esse processo, a figura do professor torna-se 

essencial, amenizando as dúvidas e os conflitos internos do estudante e o ajudando a organizar 

as informações para a superação dessas contradições, ou seja, superar tais obstáculos da 
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aprendizagem e, consequentemente, alcançar a aprendizagem. Apesar de desempenharem a 

mesma função no processo de ensino-aprendizagem, tais obstáculos da aprendizagem podem 

ser classificados em três tipos diferentes, a depender da sua origem. Para Brousseau (1998, 

apud MEIER, 2012), esses obstáculos podem ser de três modos: origem ontogênica, 

epistemológica ou didática. 

Os obstáculos de origem ontogênica se referem às limitações neurofisiológicas que 

alguns estudantes possuem e que, consequentemente, os impedem de compreender um 

determinado conceito de forma satisfatória. A existência desse tipo de obstáculo pode estar 

relacionada a diversos fatores, como formação tardia do cérebro ou complicações 

neurológicas decorrentes de acidentes ou de certos tipos de doenças. Como exemplo, temos os 

transtornos psicológicos como TDAH2, hiperatividade, dislexia, autismo, entre outros. 

Os obstáculos de origem epistemológica estão relacionados ao processo histórico de 

elaboração e construção dos conceitos. Determinados conceitos possuem um significado 

extremamente complexo e a sua compreensão torna-se um desafio para o estudante, o que irá 

comprometer o seu entendimento a respeito de diversas situações. Como exemplo, temos a 

noção de vetores, conceito amplamente utilizado na Física e também na Matemática. A 

compreensão desse conceito envolve um nível de abstração por parte do estudante que leva 

um tempo significativo para amadurecer, podendo comprometer o entendimento sobre outros 

conceitos que envolvem noção de vetores, como as grandezas vetoriais na Física. 

Os obstáculos de origem didática estão relacionados à ação educativa do professor, ou 

seja, aos métodos e estratégias de ensino adotados por ele os quais, de certa forma, favorecem 

a não compreensão ou compreensão insuficiente de determinada situação. Tais ensinamentos, 

apesar de serem suficientes para explicar um fenômeno em um dado contexto, poderão se 

tornar insuficientes em outros contextos, o que irá dificultar para o estudante conseguir aceitar 

outras explicações. Podemos citar alguns vícios matemáticos que os estudantes carregam 

desde as séries iniciais, dificultando o entendimento de outras operações nas séries mais 

avançadas. Por exemplo, é bastante comum os alunos relatarem que os termos de uma 

equação passam de um lado para o outro da igualdade, sendo necessário alterar o seu sinal, 

quando na verdade o que ocorreu foi um balanceamento da equação. 

 Com base nessa explicitação, podemos considerar que o entendimento sobre os 

diferentes tipos de obstáculo da aprendizagem, mais especificamente os obstáculos 

                                                 
2 TDAH = Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
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epistemológico e didático (os mais recorrentes na realidade escolar), é de suma importância 

para que o professor possa compreender a razão pela qual o erro esteja se manifestando em 

determinada ocasião. Nas palavras de Sperafico e Golbert (2011, apud SILVA e SOUZA, 

2013), “o erro, além de identificar os obstáculos que dificultam o aluno a progredir em relação 

a um conteúdo, ajuda o educador a formular estratégias para contorná-los”. Bittencurt (1998, 

apud MIRANDA, 2007) também pondera o erro, entendido como a manifestação dos 

obstáculos da aprendizagem, como um elemento importante o qual deve ser considerado ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem para que os estudantes possam assimilar novos 

conhecimentos: 

O erro do aluno revela a maneira como este organiza seus 

conhecimentos, geralmente agrupado em torno de concepções e 

valores formando uma rede de significados que muitas vezes torna-se 

um obstáculo à aquisição de novos conceitos (BITTENCURT, 1998, 

apud MIRANDA, 2007, p. 30). 

Dessa forma, é na compreensão dos erros manifestados e, consequentemente, dos 

obstáculos envolvidos, que o professor terá melhores condições para encaminhar estratégias 

que visem possibilitar ao estudante a superação desses obstáculos. Isso exige uma mudança de 

postura por parte do professor, o qual já não pode mais encarar o erro como um elemento 

negativo a ser evitado, mas sim como a manifestação de um conhecimento desarticulado 

decorrente de dificuldades variadas as quais devem ser superadas para se alcançar a 

aprendizagem de um novo conhecimento. 

1.4 Em busca de soluções: uma reflexão sobre a prática educativa 

Considerando que a compreensão sobre os diferentes tipos de erros e suas origens são 

elementos importantes a serem considerados pelo professor para tornar o erro um aliado ao 

processo de ensino-aprendizagem, a presente pesquisa buscou nas situações práticas os 

aspectos até aqui apresentados. 

Quando se trata do universo escolar, acreditamos que as ações desenvolvidas devem 

ser cuidadosamente planejadas devido à subjetividade e à complexidade das relações de 

ensino. Faz-se necessário definir especificamente os objetivos os quais se pretende alcançar 

em cada atividade realizada, a fim de permitir ao professor encontrar a solução para a 

problemática envolvida. De modo a orientar o professor e pesquisador deste trabalho quanto à 

definição desses objetivos, assim como também em relação ao planejamento e execução da 
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intervenção didática, esta pesquisa se apoiou nas concepções sobra a prática educativa 

propostas por ZABALA (1998). 

Para o autor supracitado, a prática educativa é uma atividade complexa na vida de todo 

e qualquer docente, desde o seu planejamento até a sua execução. O êxito em sua realização 

está condicionado a uma série de fatores de difícil controle devido à subjetividade de cada 

professor, como as divergências de ideias, os diferentes valores e hábitos, as condições de 

trabalho, etc., ou seja, a individualidade de cada personagem envolvido e o meio no qual ele 

está inserido neste processo. Em se tratando da prática educativa, deve-se considerar um 

universo ainda mais subjetivo em relação ao de outras profissões, uma vez que se têm 

frequentemente salas de aula com 30 a 40 alunos, cada qual com características particulares e 

divergentes. Para tanto, faz-se necessário o docente refletir sobre a sua prática 

constantemente, percebendo os pontos positivos e que devem ser mantidos ou aperfeiçoados, 

e os pontos negativos os quais, consequentemente, irão exigir uma reformulação em seu 

planejamento ou execução, o que para o autor compõem os dois primeiros momentos da ação 

educativa. Com isso, tal momento de reflexão sobre a prática consiste no terceiro e último 

momento da ação educativa, a autoavaliação. 

No entanto, percorrer todos esses momentos da prática educativa com êxito não é uma 

tarefa tão simples como possa parecer. A complexidade dos processos educativos torna difícil 

identificar os fatores que comprometem o êxito em sua realização. Logo, se faz necessário 

que o professor se aproprie de conhecimento teórico para ser capaz de reconhecer tais fatores 

e saber lidar com eles. Para Zabala (1998), esse corpo teórico de ideias está apoiado em dois 

pilares: os referenciais teóricos sobre a função social do ensino e sobre o conhecimento de 

como se aprende. Tais referenciais teóricos serão de fundamental importância para o 

professor em seu fazer docente, uma vez que irá auxiliá-lo em todos os momentos 

característicos da prática educativa: o planejamento, a execução e a avaliação da prática. A 

compreensão a respeito desses dois referenciais teóricos irá possibilitar ao docente um melhor 

entendimento a respeito da prática educativa, permitindo elaborar e executar uma intervenção 

didática, chamada de plano de ação, a fim de alcançar os objetivos traçados inicialmente. 

A função social do ensino e a compreensão do processo de ensino-aprendizagem 

Qualquer atividade desempenhada por um profissional em sua área específica carrega 

consigo uma razão para estar acontecendo, ou seja, um objetivo para a sua realização. Não 

existe ação sem um propósito. Para a consecução desses objetivos, o agente da atividade 
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define sua estratégia de ação com base em pressupostos os quais ele acredita que possa ser a 

solução para o que almeja. Na prática educativa não é diferente, como afirma Zabala (1998): 

Por trás de qualquer proposta metodológica se esconde uma 

concepção do valor que se atribui ao ensino, assim como certas ideias 

mais ou menos formalizadas e explícitas em relação aos processos de 

ensinar e aprender (ZABALA, 1998, p. 27). 

O docente, ao realizar determinada atividade de ensino, pretendia alcançar 

determinados objetivos educacionais que foram traçados previamente, seja no âmbito da 

equipe técnico-pedagógica ou mesmo individualmente. O estabelecimento desses objetivos 

não é aleatório. O seu delineamento está condicionado às crenças do professor, a sua 

concepção de mundo e aos valores éticos e morais que considera, assim como também aos 

documentos oficiais que norteiam a prática docente, como o Projeto Político Pedagógico da 

escola na qual leciona e a legislação educacional vigente no país. No entanto, as definições 

dos objetivos educacionais que se pretendem alcançar, por si só, não garantem êxito algum 

em sua intervenção em sala de aula. Para tanto, o professor deverá ter em mente estratégias de 

ensino que favoreçam a consecução desses objetivos, e isso implica em uma visão de como o 

processo de ensino-aprendizagem se desenvolve ao longo dessas estratégias, ou seja, de como 

o aluno aprende. 

De um modo geral, todo professor ao pensar em sua prática educativa tem em mente 

três perguntas fundamentais: para quê ensinar? O que ensinar? Como ensinar? As respostas 

adequadas a essas três perguntas são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem. No 

entanto, essas respostas não são tão simples quanto possam parecer. Apresentamos aqui, dois 

referenciais teóricos que consideramos ser norteadores: função social do ensino e o 

conhecimento de como se aprende. Entendemos que, a partir da reflexão sobre esses dois 

referenciais teóricos o professor poderá planejar sua prática educativa de forma consciente e 

bem consolidada. 

O primeiro referencial teórico (função social do ensino) está relacionado com as duas 

primeiras perguntas feitas: para quê ensinar e o que ensinar? Este irá nortear o professor 

quanto ao propósito de se ensinar algo a alguém, neste caso os seus alunos, e o objeto de 

estudo a ser trabalhado com eles. A definição desse propósito está vinculada à compreensão 

de cidadão que se pretende formar para atuar na sociedade na qual vivemos. Logo, está 

implícita a necessidade de desenvolvimento de capacidades para que, ao saírem da escola, 
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estejam preparados para atuarem como cidadãos responsáveis e conscientes diante da 

complexidade das relações existentes na sociedade. As definições dessas capacidades 

configuram-se como o objeto de estudo que será trabalhado ao longo dos anos nos quais 

estudantes estarão frequentando a escola, e são escolhidas a partir do perfil de cidadão que se 

pretende formar neste mesmo período. 

O segundo referencial teórico (conhecimento de como se aprende) está relacionado à 

última pergunta: como ensinar? Este referencial teórico reúne o entendimento de como a 

aprendizagem ocorre ao longo do processo de ensino-aprendizagem, sinalizando as estratégias 

que podem se configurar como facilitadoras. A definição dessas estratégias e seus 

mecanismos de funcionamento estão apoiados nas teorias psicopedagógicas e cognitivas, 

estabelecendo os caminhos para que as capacidades as quais se pretendam desenvolver junto 

aos estudantes possam efetivamente se concretizar. Esses caminhos se traduzem muitas vezes 

em pequenas ações do fazer docente, como: quando se explica de determinada forma; quando 

se exige um estudo dirigido; quando se resolve um exercício; etc. Todas essas ações, 

implicitamente, fazem uso das contribuições da psicopedagogia e surgem com o propósito de 

atingir a melhor maneira de ensinar. 

A classificação dos conteúdos segundo sua tipologia 

No que se refere ao que ensinar, Zabala (1998) discute em seu trabalho sobre os 

diferentes tipos de conteúdo que podem ser abordados em sala de aula, dependendo sempre 

dos objetivos propostos. Para ele, os conteúdos podem ser classificados em quatro categorias 

distintas conforme sua tipologia. São eles: conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e 

axiomáticos ou atitudinais. Desses, os dois primeiros tipos de conteúdo compõem o que 

chamaremos de currículo tradicional das escolas, ou seja, o corpo de conhecimentos presente 

nos sumários dos livros didáticos e na maioria das ementas das disciplinas dos cursos 

ofertados pelas instituições de ensino. Já os dois últimos tipos de conteúdo são aqueles que 

não se fazem presentes explicitamente nesses meios de comunicação com o estudante e por 

isso são chamados de componentes do currículo oculto (ZABALA, 1998). Cada um desses 

conteúdos desempenha um papel fundamental na formação do estudante, não havendo uma 

hierarquia entre eles, já que o grau de importância dado a cada um irá depender sempre dos 

objetivos traçados inicialmente. 

Os conteúdos ditos factuais são de caráter descritivo e definitivo, não havendo, na 

maioria das vezes, contestação quanto a sua validade. Nas palavras do autor: “Por conteúdos 
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factuais se entende o conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos 

concretos e singulares” (ZABALA, 1998, p. 41). São exemplos de conteúdos de natureza 

factual os nomes de personagens históricos, cidades, datas em que ocorreu determinado 

acontecimento, códigos, símbolos, axiomas, relações matemáticas, nomenclaturas de um 

modo geral, etc., ou seja, primam exclusivamente pela memorização e reprodução fidedigna 

do seu teor. Tal conteúdo, apesar de ser frequentemente menosprezado, torna-se cada vez 

mais importante na sociedade na qual vivemos, principalmente devido aos avanços 

tecnológicos que invadem a sociedade contemporânea cada vez mais rapidamente.  

Referente ao ensino de Física, esse conteúdo assume um papel fundamental para uma 

perfeita compreensão dos fenômenos físicos a serem estudados, pois está relacionado com os 

nomes das grandezas físicas a serem estudadas e suas respectivas unidades de medida, com os 

respectivos instrumentos de medida para cada uma dessas grandezas, com as relações 

matemáticas que envolvem essas diferentes grandezas físicas, as constantes de 

proporcionalidade e os seus significados, dentre vários outros aspectos técnicos característicos 

do fazer científico. A aprendizagem desse tipo de conteúdo pode ser alcançada mediante 

atividades de memorização, como cópias, repetição verbal, listas agrupadas, construção de 

esquemas e representações gráficas, etc (ZABALA, 1998). 

Já os conteúdos chamados de conceituais, diferentemente dos conteúdos factuais, 

possuem caráter abstrato e não definitivo, dando margem a possíveis dúvidas quanto a sua 

veracidade. 

Os conceitos e os princípios são termos abstratos. Os conceitos se 

referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm 

características comuns, e os princípios se referem às mudanças que se 

produzem num fato, objeto ou situação em relação a outros fatos, 

objetos ou situações e que normalmente descrevem relações de causa-

efeito ou de correlação (ZABALA, 1998, p. 42). 

 No ensino de Física, são exemplos de conteúdos conceituais as leis e princípios que 

descrevem determinadas situações e as teorias explicativas de fenômenos diversos. Tal 

conteúdo também exerce fundamental importância na vida do estudante enquanto cidadão 

contemporâneo. São esses conteúdos de natureza conceitual que irão auxiliá-lo no 

entendimento de determinadas situações cotidianas e na solução de problemas de ordem 

científica os quais, porventura, surjam em sua vida. Diferentemente dos conteúdos factuais, os 
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conteúdos conceituais vão além da memorização de definições e postulados, exigindo do 

estudante uma verdadeira compreensão do seu significado a fim de se estabelecerem conexões 

e sentidos entre o que se está analisando e o corpo de conhecimento que detém. As atividades 

que favorecem a aprendizagem desse tipo de conteúdo devem ser complexas o suficiente para 

que exijam dos estudantes a compreensão da situação antes de qualquer encaminhamento 

prático. Dessa maneira, pode-se optar por atividades experimentais as quais favoreçam a 

relação entre os conteúdos trabalhados e os conhecimentos prévios, desafios teóricos os quais 

permitam essas mesmas relações, atividades de campo que exijam o planejamento de uma 

intervenção, etc (ZABALA, 1998). 

 Os conteúdos procedimentais são de ordem técnica e são dirigidos para a realização 

concreta de um objetivo. Correspondem às regras, métodos, habilidades, estratégias e 

procedimentos voltados a uma finalidade bem específica. O autor classifica os conteúdos 

procedimentais em três categorias distintas de acordo com as características específicas das 

ações que são desencadeadas nas atividades. Com isso, temos que esse tipo de conteúdo pode 

ser divido em: 

 Motor/cognitivo, quando o parâmetro utilizado é o uso de habilidades de coordenação 

motora (recortar, transferir quantidades, espetar, manusear, etc.) ou cognitivas (ler, 

inferir, calcular, etc.); 

 Poucas ações/muitas ações, quando o parâmetro agora utilizado está relacionado ao 

número de ações necessárias para a realização da atividade, podendo ser ações simples 

e de rápida realização ou ações que desencadeiem outras ações, tornando a atividade 

mais complexa; 

 Algorítmicas/heurísticas, quando o parâmetro faz referência ao grau de liberdade que é 

dado ao estudante na realização das ações, podendo ser atividades mais fechadas, nas 

quais as etapas de realização são pré-determinadas, ou atividades mais livres, ficando 

a cargo dos alunos a sequência dos passos a serem seguidos. 

A aprendizagem desse tipo de conteúdo implica uma série de fatores que devem ser 

levados em considerações, tais como: a necessidade do fazer, ou seja, o domínio da teoria não 

garante que um determinado conteúdo procedimental foi aprendido, fazendo-se necessária a 

prática por parte do estudante; a importância da repetição, principalmente em contextos 

diferentes, possibilitando o exercício da habilidade a qual se pretende desenvolver em 

situações diversas; o valor da reflexão sobre o fazer, colocando o estudante em situações que 
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exijam mais do que a mera repetição mecânica, e sim a compreensão das variáveis 

envolvidas. Atividades de laboratório e campo, assim como outras, são ótimos exemplos de 

atividades que favorecem o desenvolvimento dos conteúdos procedimentais. 

 Por fim, têm-se os conteúdos de natureza axiológica ou atitudinais. Tais conteúdos 

foram divididos pelo autor em três agrupamentos: os valores, as atitudes e as normas. Os 

valores correspondem aos princípios éticos que balizam o juízo de condutas e seus sentidos 

(solidariedade, respeito ao próximo, liberdade, etc.); as atitudes são predisposições das 

pessoas que regem sua forma de agir (cooperação, responsabilidade, compromisso, etc.); as 

normas dizem respeito às regras estabelecidas coletivamente que norteiam o comportamento 

de determinado grupo social (regras, diretrizes, orientações, etc.). A aprendizagem dos 

conteúdos atitudinais está condicionada ao processo de interiorização desses elementos pelo 

estudante, que só irá se revelar em situações as quais exijam a tomada de decisão diante 

daquilo que se deve considerar positivo ou negativo, ou seja, julgamento de valor. Para tanto, 

faz-se necessário o estudante refletir sobre a situação com base nos valores adquiridos, e 

atuar de forma consciente na tomada de decisão, muitas vezes com base nas normas definidas 

previamente. Para tanto, pode-se fazer uso de atividades coletivas que exijam sempre a 

divisão de tarefas e responsabilidades entre os participantes de um grupo, como também que 

fomentem discussões sobre temas polêmicos, os quais naturalmente levarão os integrantes do 

grupo à divergência de ideias, colocando em xeque o respeito e a harmonia entre eles. 

 Com base nessas definições dadas pelo autor, o planejamento da intervenção em sala 

de aula deverá ter claro o tipo de conteúdo a serem trabalhados com os estudantes, de modo a 

compor os objetivos almejados. Com isso, o professor já terá respondido às duas primeiras 

perguntas as quais delineiam a prática educativa: por que ensinar e o que ensinar? A resposta 

a essas duas perguntas compõe os objetivos educacionais que se pretendem alcançar ao final 

da intervenção pedagógica. No entanto, a consecução desses objetivos está condicionada à 

escolha das atividades pedagógicas pelo professor e os seus encaminhamentos. Para tanto, 

faz-se necessário o professor responder à terceira e à última pergunta balizadora da ação 

educativa: como ensinar ou como se aprende? 

O Construtivismo e a produção de conhecimento 

De forma sucinta, Zabala (1998) descreve uma das concepções vigentes atualmente 

para entender o processo de ensino-aprendizagem. Trata-se da concepção construtivista, na 

qual a aprendizagem e o conhecimento são frutos de uma construção pessoal de cada sujeito 
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envolvido no processo de ensino-aprendizagem, graças à intervenção de outras pessoas. Tal 

concepção, assim como inúmeras outras teorias epistemológicas vigentes, nos permite 

responder à última pergunta norteadora da ação educativa: como ensinar ou como se aprende? 

Segundo esse autor, no construtivismo, a aquisição do conhecimento ocorre a partir do 

sentido que o sujeito atribui a um determinado objeto de estudo, concedendo-lhe valoração e 

significado. Para tanto, faz-se necessário que a pessoa que aprende tenha interesse e 

disponibilidade em participar ativamente do processo, compartilhando seus conhecimentos 

prévios e suas experiências passadas. Neste momento, é imprescindível a figura do mediador 

da aprendizagem (o professor, por exemplo), encarregando-se de detectar os conflitos entre o 

que o sujeito já conhecia e o que se pode conhecer/aprender, permitindo com que este 

enxergue as limitações do conhecimento prévio na tentativa de explicar determinados 

fenômenos, ao mesmo tempo em que reconheça uma melhor correspondência entre esses 

fenômenos e o conhecimento o qual se pretende aprender. 

No entanto, para que o sujeito consiga atribuir significado a todo esse novo corpo de 

conhecimento, é preciso haver motivação por parte dele, ou seja, ele deve se sentir capaz e ter 

vontade de se apropriar deste novo conhecimento, sendo essa mais uma das atribuições do 

mediador da aprendizagem. Para tanto, este deverá constantemente propor novos conteúdos 

de forma que se tornem desafios interessantes e alcançáveis, cuja resolução traga alguma 

utilidade ou sentido, justificando o empreendimento de esforços para sua realização. Dessa 

forma, o processo de ensino-aprendizagem conduzido nesta perspectiva não só favorece a 

aprendizagem de conteúdos como também faz com que o sujeito aprenda a aprender, ou seja, 

desenvolva a autonomia. Conforme o autor, “sua repercussão não se limita ao que o aluno 

sabe, igualmente influi no que sabe fazer e na imagem que tem de si mesmo” (ZABALA, 

1998, p. 63). 

Ainda segundo esse autor, o entendimento do processo de ensino-aprendizagem na 

perspectiva construtivista permite ao professor estabelecer uma série de perguntas sobre as 

sequências didáticas, nas quais suas respostas irão sinalizar quão próxima tal proposta 

encontra-se da concepção construtivista de ensino. A primeira pergunta diz respeito à 

possibilidade de determinação dos conhecimentos prévios dos estudantes em relação aos 

conteúdos que se pretende estudar. A segunda pergunta se refere ao caráter significativo e 

funcional das atividades propostas. A terceira e quarta perguntas estão relacionadas ao nível 

de dificuldade das atividades realizadas, ou seja, se estas são adequadas para os estudantes 



P á g i n a  | 38 

 

 

 

avançarem gradativamente com a ajuda necessária. A quinta pergunta questiona a existência 

de momentos em que ocorrem os conflitos cognitivos entre os estudantes, momento oportuno 

para a promoção da atividade mental deles. A sexta pergunta se refere à existência do caráter 

motivacional das atividades propostas, estimulando os estudantes à aprendizagem de novos 

conteúdos. A sétima e oitava perguntas, as duas últimas, estão relacionadas ao 

desenvolvimento da autonomia do estudante, buscando saber se as atividades permitem que 

ele reconheça seu próprio desenvolvimento num exercício contínuo de autoconhecimento. 

Após refletir sobre cada um desses questionamentos, o professor poderá desenvolver 

uma sequência didática que atenda aos requisitos da concepção construtivista do ensino. Para 

tanto, esta sequência didática deverá ser composta com atividades as quais respondam 

satisfatoriamente a cada uma dessas perguntas e com isso possam responder efetivamente à 

última pergunta balizadora da ação educativa: como se aprende e como ensinar? 

A avaliação dos conteúdos segundo sua tipologia 

Tão importante quanto um bom planejamento e uma boa execução das atividades é o 

momento da avaliação, que constitui o terceiro momento da prática educativa. Para esse 

momento específico, algumas outras perguntas pertinentes poderão ser feitas de modo a 

norteá-lo. De um modo geral, para uma efetiva avaliação da aprendizagem, o professor deverá 

responder satisfatoriamente a três perguntas: por que avaliar, quem avaliar e o que avaliar. A 

resposta à primeira pergunta busca justificar este momento da prática educativa. Dessa forma, 

temos que a avaliação é o momento mais adequado para se verificar até que ponto a 

intervenção realizada possibilitará a consecução dos objetivos educacionais traçados 

inicialmente. Já a segunda e terceira perguntas dizem respeito aos sujeitos e objetos da 

avaliação, ou seja, quem são os personagens alvo da avaliação e quais aspectos serão levados 

em conta neste momento. A análise desses três elementos possibilitará ao professor ou à 

equipe pedagógica redefinir tais objetivos educacionais ou alterar o planejamento das 

atividades a serem realizadas para sua consecução. 

No entanto, ao se falar em avaliação da aprendizagem, é frequente a concepção de que 

a mesma tem como objetivo sancionar e qualificar os sujeitos da aprendizagem, podendo ser 

atribuído um caráter até mesmo excludente, caso os estudantes não alcancem o mínimo 

esperado para a aprovação. Tal visão sobre a avaliação é fruto da cultura celetista criada em 

nossa sociedade, na qual a escola assume basicamente o papel de preparar os estudantes para 

a verticalização do ensino. Além do mais, percebe-se que o sujeito da avaliação é unicamente 
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o estudante e nunca o professor ou equipe pedagógica, e a atenção da avaliação é centrada nos 

aspectos cognitivos a serem desenvolvidos pelos mesmos. No entanto, pensando na formação 

integral do estudante para exercício da cidadania, percebe-se que esta concepção sobre a 

avaliação é um tanto perigosa, sendo necessário refletir sobre a razão de se avaliar e os 

sujeitos e objetos da avaliação. Nessa perspectiva de formação integral, Zabala (1998) afirma: 

[...] os conteúdos de aprendizagem a serem avaliados não serão 

unicamente conteúdos associados às necessidades do caminho para a 

universidade. Será necessário, também, levar em consideração os 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais que promovam as 

capacidades motores, de equilíbrio e de autonomia pessoa, de relação 

interpessoal e de inserção social (ZABALA, 1998, p. 197). 

 Dessa forma, o objetivo primordial deixa de ser o acesso à universidade e sim em 

conseguir desenvolver ao máximo dos estudantes todas as capacidades que se farão 

necessárias para o pleno exercício da cidadania, inclusive aquelas que os permitam tornarem-

se bons profissionais. Tal perspectiva, aliada à concepção construtivista do ensino, faz com 

que os olhares da avaliação não recaiam apenas nos resultados finais, mas estejam atentos a 

todo o processo de ensino-aprendizagem, fazendo com que estudantes, professores e equipe 

pedagógica tornem-se sujeitos da avaliação. 

 Seguindo esse raciocínio, os diferentes tipos de conteúdo que podem ser trabalhados 

em sala de aula devem ser objetos da avaliação. No entanto, devido às peculiaridades de cada 

um desses tipos de conteúdo um único instrumento de avaliação não seria suficiente para 

permitir ao professor dimensionar o grau de desenvolvimento das diferentes habilidades e 

competências a quais se pretende que os estudantes alcancem. Com isso, o professor precisa 

fazer uso de diferentes instrumentos de avaliação conforme os conteúdos a serem avaliados, 

sejam eles factuais, conceituais, atitudinais ou procedimentais. 

Em se tratando dos conteúdos factuais, que possuem caráter descritivo e absoluto, os 

instrumentos de avaliação mais apropriados são aqueles que exijam respostas rápidas e 

precisas sobre o que se pretende saber. Desse modo, dependendo do número de estudantes 

sujeitos à avaliação, o professor poderá fazer uso de avaliações orais do tipo perguntas e 

respostas ou de provas escritas nos moldes convencionais, constituídas, por exemplo, de 

questões de múltipla escolha. Zabala (1998) ainda acrescenta que para que este instrumento 
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de avaliação possa cumprir com seus objetivos, ele deverá ser exaustivo, indicando, assim, em 

qual medida os estudantes necessitarão de ajuda e qual tipo de ajuda se fará necessário. 

A respeito dos conteúdos conceituais, deve-se ter em mente que o objetivo é a sua 

compreensão, que vai além da sua definição ou aplicação. Com isso, os instrumentos de 

avaliação utilizados devem sempre confrontar tais conteúdos com situações diversas que se 

relacionam com eles. São exemplos de propostas avaliativas que contemplem tais 

necessidades: os trabalhos em equipe, debates, exposições e diálogos. As provas escritas ainda 

podem ser recorridas desde que não se apresentem com os mesmos moldes das utilizadas para 

os conteúdos factuais, ou seja, não devem se limitar a mera aplicação do conceito. 

Em relação aos conteúdos atitudinais, o professor deverá atentar para situações nas 

quais valores, normas e atitudes serão úteis e necessários, como nos momentos em que há 

divergência de ideias, conflitos de opiniões, necessidade de divisão de tarefas e 

responsabilidades entre os componentes de um grupo, etc. Tais momentos podem surgir ao se 

fazer uso de atividades coletivas como um todo, sejam por meio de debates, exposições ou 

atividades experimentais. Por fim, temos os conteúdos de natureza procedimental. Como estes 

estão relacionados ao saber fazer, deve-se optar por propostas avaliativas que coloque o 

estudante em uma situação prática de uso do conceito para que ele possa mostrar ao professor 

o grau de domínio tanto da compreensão da situação como também das habilidades 

procedimentais que tal situação exige. Como exemplo, temos as atividades experimentais, 

pesquisas orientadas, visitas técnicas, etc. 

 Dessa forma, percebe-se que para o planejamento da unidade didática proposta por 

esta pesquisa é imprescindível que o professor pense nas formas com que irá avaliar a 

condução das atividades. Tendo em mente a formação integral do estudante segundo uma 

perspectiva construtivista, temos que os diferentes tipos de conteúdo deverão ser trabalhados 

ao longo das atividades e, consequentemente, necessitarão ser devidamente avaliados. Logo, 

será necessário o uso de diferentes instrumentos avaliativos que permitam ao professor avaliar 

cada um desses tipos de conteúdo, de forma a poder dar os devidos encaminhamentos para a 

consecução dos objetivos educacionais traçados. 

A organização espacial e temporal da aula 

Outro aspecto bastante importante no momento do planejamento da ação educativa diz 

respeito à forma como o professor organizará os estudantes no momento da realização de 

determinada atividade. Neste sentido, Zabala (1998) define basicamente duas formas de 
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organização da turma para a realização de uma atividade, apontando os benefícios e 

malefícios de cada uma dessas propostas a partir dos objetivos pretendidos pelo professor. 

A primeira forma de organização da sala de aula é chamada pelo autor de grande 

grupo. Historicamente, é este o formato predominante nas escolas de nível básico e superior 

em todo o mundo, no qual os estudantes são distribuídos em suas carteiras ao longo da sala de 

aula e desenvolvem concomitantemente as mesmas atividades propostas pelo professor. Nesta 

proposta de organização social da sala de aula, o professor, intuitivamente, considera os 

estudantes como “iguais”, uma vez que não dá a devida atenção à diversidade e à 

singularidade de cada um dos estudantes ali presentes. Em tal formato, o professor geralmente 

assume o papel principal da atividade, sendo a interação entre ele e os estudantes limitados a 

exposições ou demonstrações. A aprendizagem ocorre quase sempre por meio da 

memorização mecânica, sendo esta organização bastante favorável para a aprendizagem de 

conteúdos de natureza factual. No entanto, no que diz respeito aos conteúdos de natureza 

conceitual já não se pode dizer o mesmo, uma vez que, devido às particularidades desse tipo 

de conteúdo, o professor certamente encontrará dificuldades em alcançar êxito na realização 

de atividades com a sala organizada de tal maneira. Para os conteúdos de natureza 

procedimental e atitudinal, o grande grupo não é recomendado, já que se torna quase 

impossível explorar tais conteúdos estando os estudantes espalhados ao longo da sala sem 

poder haver interação entre eles. 

A segunda forma de organização da sala de aula é chamada de equipes fixas ou 

móveis. Neste formato, a turma é dividida em pequenos grupos (de 4 a 8 componentes) que 

poderão permanecer por um longo tempo (ciclos, bimestres, anos), caso opte-se por equipes 

fixas, ou apenas em determinados momentos (apenas na realização de uma única atividade), 

caso a opção tenha sido pelas equipes móveis. Nesta proposta de organização social da sala de 

aula, percebe-se que as equipes ali definidas não desenvolvem simultaneamente as mesmas 

atividades propostas na sequência didática, uma vez que, diante da diversidade dos grupos 

formados, cada um destes irá definir encaminhamentos que podem ser diferentes em relação 

às demais equipes, atendendo em certa medida à diversidade dos estudantes. Com isso, essa 

forma de organização social da sala de aula possui como principal característica as funções 

organizativas, relacionada à distribuição de tarefas e funções entre os envolvidos, os quais 

dizem respeito aos aspectos de convivência e respeito ao próximo. 



P á g i n a  | 42 

 

 

 

Relativo à aprendizagem dos diferentes tipos de conteúdo, tem-se que a divisão da sala 

de aula em equipes favorece principalmente ao desenvolvimento de conteúdos atitudinais e 

procedimentais, já que o diálogo, a argumentação, o respeito, o planejamento, entre outros 

aspectos, estarão a todo momento sendo requisitados de cada um dos grupos. Além do mais, a 

atenção à diversidade dos estudantes, possibilitada em uma atividade na qual a turma foi 

dividida em pequenos grupos, favorece a reflexão e a compreensão dos conteúdos de natureza 

conceitual, tornando-se este agrupamento uma boa opção para se trabalhar conteúdo dessa 

natureza. No entanto, em relação aos conteúdos factuais, tal forma de organização social da 

sala já não é tão efetiva quanto a anterior. Devido ao seu caráter objetivo e descritivo, os 

conteúdos factuais são mais bem trabalhados no âmbito individual de cada estudante, já que 

primam pela memorização e repetição mecânica, não se exigindo reflexões e discussões a 

respeito de sua validade. 

O segundo aspecto a se considerar no momento do planejamento da ação educativa é a 

distribuição temporal da aula. Para Zabala (1998), o tempo ainda assume um papel decisivo 

na configuração das propostas metodológicas uma vez que a variável temporal não é encarada 

como consequência das decisões tomadas em relação às outras variáveis, tais como a 

sequência didática, os tipos de atividade, a organização dos conteúdos, etc. O que se vê é 

justamente o contrário: todas essas variáveis são reféns da variável temporal, ou seja, a 

sequência didática, os tipos de atividade, a organização dos conteúdos, entre outros, são 

planejados com base no tempo que o professor terá a sua disposição. Para o autor, isso pode 

comprometer a eficiência da ação educativa do professor, pois em intervalos de tempo fixos 

entre uma aula e outra, como os 45 minutos habituais, o ritmo de uma atividade pode ser 

quebrado ao soar do toque de fim de aula. Caso não haja a flexibilidade de horários na escola 

para que o professor possa adequar o tempo conforme a necessidade das atividades a serem 

desenvolvidas, torna-se ainda mais necessário um planejamento eficaz que leve em conta esta 

variável temporal. 

A organização dos conteúdos 

Uma última consideração a ser feita antes de se pensar efetivamente no planejamento 

das atividades diz respeito às diferentes formas de se organizar os conteúdos a serem 

trabalhados. Segundo Zabala (1998), “as relações e a forma de vincular os diferentes 

conteúdos de aprendizagem que formam as unidades didáticas é o que denominamos 

organização de conteúdos” (ZABALA, 1998, p. 139). Para esse autor, os conteúdos podem 
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ser organizados de duas formas distintas: a partir das disciplinas que compõem o currículo dos 

estudantes ou a partir dos objetivos educacionais que se pretendem alcançar. 

O primeiro formato de organização dos conteúdos toma como ponto de partida as 

próprias disciplinas ou matérias que constituem a chamada grade curricular do curso ao qual o 

estudante faz parte, ou seja, o alvo das propostas disciplinares são as próprias disciplinas e a 

maneira como os estudantes podem aprendê-las. As diferentes formas de organizar os 

conteúdos seguindo essa concepção são definidas conforme o grau de relação entre as 

disciplinas e o número de disciplinas consideradas. Dessa forma, os conteúdos podem ser 

organizados de forma: multidisciplinar, que é o formato habitual de organização dos 

conteúdos, no qual esses são divididos em disciplinas que não se comunicam entre si; 

interdisciplinar, no qual os conteúdos continuam divididos em disciplinas, porém, há a 

comunicação entre algumas delas, podendo até mesmo dar origem a outra disciplina; e 

transdisciplinar, que representa o grau máximo de comunicação entre as diferentes 

disciplinas, negando a explicação da realidade através do parcelamento dos conteúdos. 

O segundo formato de organização dos conteúdos já não toma como ponto de partida 

as disciplinas em si, e sim o próprio estudante. Dessa forma, torna-se difícil classificar uma 

unidade didática organizada de tal forma como pertencente a uma disciplina ou matéria 

específica. Tal proposta é conhecida como método globalizador (ZABALA, 1998). Neste, a 

organização dos conteúdos parte da realidade próxima do estudante e dos objetivos 

educacionais a serem alcançados, de modo a integrar conteúdos de diferentes disciplinas 

conforme for surgindo a necessidade. 

Assim como a proposta disciplinar, o método globalizador pode ser dividido de 

diferentes formas, a saber: os centros de interesse de Decroly, que parte de um núcleo 

temático motivador para o estudante e, seguindo o processo de observação, associação e 

expressão, integram diferentes áreas do conhecimento; o método de projetos de Kilpatrick, 

que consiste na elaboração e produção de algum projeto ou montagem (uma máquina, um 

audiovisual, um viveiro, uma horta escolar, um jornal, etc); o estudo do meio do MCE 

(Movimento de Cooperação Educativa da Itália), que busca construir o conhecimento através 

da sequência do método científico (problema, hipótese, experimentação); e os projetos de 

trabalho globais, que consiste na elaboração de dossiês como resultado de uma pesquisa 

pessoal ou em equipe, a fim de se conhecer um determinado tema. 
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Apesar das diferenças entre essas duas formas de organização dos conteúdos, deve-se 

considerar que a defesa a um ou outro de forma extrema pode trazer sérios riscos ao 

desenvolvimento de uma atividade, uma vez que “entre um extremo e o outro existem 

numerosas possibilidades” (ZABALA, 1998). Logo, optar por uma educação centrada no 

estudante não implica em negar o ensino dos conteúdos disciplinares, da mesma forma que 

organizar os conteúdos segundo as diferentes disciplinas não significa que o estudante foi 

deixado de lado no processo. Essas duas propostas de organização dos conteúdos estão 

estreitamente vinculadas, sendo difícil estabelecer uma linha divisória entre elas. 

Diante da explicitação do autor sobre cada uma das propostas globalizadoras, uma em 

especial nos chamou mais atenção. Trata-se do método de estudo do meio do MCE. Segundo 

o autor, na década de 1924, Freinet estruturou sua teoria pedagógica no princípio de que a 

aprendizagem ocorre a partir do tateio experimental que a criança realiza constantemente, 

assumindo que a investigação pode ser também um bom método de aprendizagem. O 

Movimento de Cooperação Educativa da Itália (MCE) herdou a tradição iniciada por Freinet e 

se encarregou de organizar e sistematizar esse tateio experimental, esclarecendo os 

fundamentos psicopedagógicos da investigação da criança no processo de aprendizagem, 

buscando transformar a escola numa instituição de ensino onde o estudante possa conhecer o 

mundo cientificamente, a partir da bagagem cultural trazida de suas experiências anteriores. 

Para o MCE, pesquisar na escola significa escolher, ordenar, 

relacionar os elementos descobertos e analisar problemas precedentes. 

A pesquisa será o processo natural de aprendizagem na medida em 

que está relacionada com o ambiente ou interesse da criança; um 

ambiente que lhe é familiar e do qual tem uma experiência imediata 

(ZABALA, 1998, p. 151). 

Desse contato com o meio, que é do interesse da criança, surgirá naturalmente a 

motivação pelo estudo dos inúmeros problemas que possam se apresentar na realidade. Para 

tanto, faz-se necessária a elaboração de hipóteses as quais posteriormente serão confrontadas 

com os dados e informações coletados. A análise desses resultados irá permitir a solução, 

parcial ou total, do problema que desencadeou a investigação, podendo haver o surgimento de 

novas questões a serem investigadas futuramente. 

Em seu trabalho, Zabala (1998) descreve os principais momentos característicos dessa 

proposta globalizadora. O primeiro deles é chamado de motivação e consiste na apresentação 
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ou definição coletiva da situação a ser investigada, de modo a despertar o interesse dos 

estudantes; o segundo momento corresponde à explicitação do problema, ou seja, a definição 

e classificação das perguntas que serão objeto de pesquisa; o terceiro momento se refere à 

elaboração das hipóteses, respostas mais ou menos intuitivas para a solução do problema, 

fruto das experiências anteriores vivenciadas por cada um dos estudantes; o quarto momento 

se caracteriza pela determinação dos instrumentos de análise da pesquisa que poderão ser na 

forma de experiências diretas ou indiretas; o quinto momento consiste na coleta de da, em que 

os estudantes irão, seguindo o planejamento realizado previamente, coletar e reunir as 

informações as quais considerem necessárias para a solução do problema; o sexto momento é 

o de análise dos dados, que consiste em reunir, selecionar e classificar as múltiplas 

informações coletadas, filtrando assim apenas aquelas mais relevantes para responder às 

questões da pesquisa; o oitavo momento é o das conclusões e generalizações, no qual as 

hipóteses elaboradas inicialmente serão confrontadas com os resultados obtidos, confirmando 

ou não sua validade, possibilitando assim a generalização para outras situações diversas; o 

nono e último momento é dedicado à comunicação e expressão dos resultados, em que os 

estudantes se encarregam de divulgar os resultados obtidos pelos meios de comunicação mais 

apropriados, seja no âmbito da turma, da escola ou até mesmo da comunidade. 

Conforme a metodologia descrita, percebe-se que a tomada de posição frente a um 

problema é um fator característico dessa proposta globalizadora. Em outras palavras, o MCE 

implica em uma ação que modifique o meio, mas não de forma arbitrária e inconsequente, e 

sim de forma consciente e planejada. Esta experiência desenvolverá no estudante o “espírito 

científico” (CIARI, 1980, apud ZABALA, 1998), essencial quando se busca uma formação 

humana integral do estudante, uma vez que, alcançada tal formação, teremos cidadãos capazes 

de observar, avaliar, criticar e intervir de forma consciente e fundamentada sobre questões 

controversas e intrigantes do cotidiano. 

A capacidade de propor hipóteses, de programar uma experiência, de 

tirar conclusões ensina a criança a pensar, a raciocinar, a comprovar se 

uma coisa é verdadeira ou falsa; ensina a distinguir, a escolher; sem 

ela não existe hábito democrático. Uma mente democrática (CIARI, 

1961, apud ZABALA, 1998, p. 153). 

 Ao fazer referência aos tipos de conteúdo que podem estar no planejamento da ação 

educativa, Zabala (1998) destaca o estudo do meio da proposta do MCE como o mais 
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completo, uma vez que atende a todos eles. Os conteúdos de natureza procedimental se fazem 

presentes em praticamente todas as fases e etapas do seu desenvolvimento, desde a definição 

do problema e elaboração das hipóteses até a coleta e análise dos dados, acarretando nas 

generalizações. Da mesma forma, tal proposta contempla os conteúdos de natureza conceitual 

e factual, já que estes estão vinculados aos problemas e conflitos da vida real que serão 

investigados, tornando-se essencial seu domínio para um perfeito entendimento. Além do 

mais, os conteúdos de natureza atitudinal também compõem a base desta metodologia, sendo 

ingrediente necessário para o fomento da cidadania e do pensamento democrático. 

 Como discutido anteriormente, para que uma proposta de intervenção educativa possa 

efetivamente se desenvolver, ela deverá estar de acordo com a concepção adotada pelo 

professor de como se aprende. Diante do exposto neste trabalho, aceitamos que a 

aprendizagem se dá de acordo com a concepção construtivista do ensino. Neste caso, para que 

uma prática educativa esteja em acordo com tal concepção, ela deverá responder 

satisfatoriamente a uma série de perguntas norteadoras do planejamento da unidade didática. 

Em seu trabalho, Zabala (1998) confrontou o método de estudo do meio com a concepção 

construtivista do ensino, realizando uma análise cautelosa sobre as respostas dada as essas 

perguntas. 

 No que diz respeito à primeira pergunta, percebe-se que uma atividade nesta 

perspectiva possibilita explorar os conhecimentos prévios dos estudantes. Tais conhecimentos 

surgem tanto no momento da definição do problema a ser investigado como também no 

momento de elaboração das hipóteses. Sendo assim, considera-se que os estudantes já 

possuem um conhecimento mais ou menos articulado sobre o que será investigado, e é 

justamente nestes dois primeiros momentos que o professor deverá estimular a participação 

deles para que os conhecimentos prévios aflorem e possam servir de base para a construção de 

novos conhecimentos. 

Em relação à segunda pergunta, os novos conteúdos a serem trabalhados naturalmente 

são significativos e funcionais para os estudantes, uma vez que o seu estudo deriva dos 

próprios questionamentos realizados pelos alunos, ou seja, se houve um questionamento a 

respeito de algo é porque há interesse em seu entendimento. A terceira e quarta pergunta 

fazem referência à adequação entre o nível da atividade proposta e o nível de 

desenvolvimento dos estudantes. Neste caso, observa-se que essa compatibilidade não será 

problema, pois as próprias discussões e questionamentos realizados pelos estudantes nos 
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momentos de definição do problema e elaboração das hipóteses é que irão definir o nível de 

dificuldade da atividade. 

A pergunta seguinte está relacionada à existência de momentos de conflito cognitivo e 

atividade mental dos estudantes. Em se tratando da proposta metodológica do MCE, tais 

momentos se fazem presentes principalmente nas etapas de coleta e análise dos dados, onde as 

hipóteses elaboradas previamente serão postas em conflito com os resultados obtidos. A 

discordância entre eles exigirá a reflexão sobre o ocorrido e, consequentemente, a 

reformulação das hipóteses para uma adequada explicação. A sexta pergunta aborda o caráter 

motivacional da atividade. Neste caso, tem-se que a motivação surge nos primeiros momentos 

da atividade, quando os estudantes lançam os primeiros questionamentos que irão estruturar a 

investigação. Vale ressaltar que a dinâmica da própria atividade, onde o estudante assume o 

papel de protagonista, também se configura como elemento motivacional da atividade. 

A sétima e oitava perguntas estão relacionadas ao desenvolvimento da autonomia e do 

autoconhecimento do estudante. Neste caso, o fato do estudante ser o protagonista da sua 

própria aprendizagem implica no desenvolvimento de sua autonomia, já que nos momentos de 

determinação dos instrumentos de análise e coleta e análise dos dados a participação do 

professor é indireta, ficando a cargo dos estudantes que compõe o grupo, os encaminhamentos 

a serem tomados para a realização da atividade. Além do mais, os diferentes momentos de 

reflexão sobre a prática, como a análise dos dados e generalizações do conhecimento, irão 

favorecer o exercício do autoconceito, fazendo-os refletir sobre o aprender a aprender. 

Para o propósito desta pesquisa, a aula convencional3 como estratégia de ensino foi 

descartada, pois a condução das aulas nesta perspectiva dificilmente iria atender aos 

conteúdos relacionados ao currículo oculto. Além do mais, visando a identificação e a análise 

do erro no processo de ensino-aprendizagem, percebem-se que esta estratégia de ensino 

oferece grandes limitações para que o erro possa surgir e oferecer possibilidades de avanços 

aos estudantes, por dois motivos: a aula é centrada no professor, fazendo com que o estudante 

ocupe um lugar secundário ao longo do processo de ensino-aprendizagem, o que, 

consequentemente, poderá inibir o surgimento do erro; e os momentos de avaliação 

geralmente são isolados do processo de ensino, conferindo-lhe um caráter apenas seletivo e 

não um momento de reflexão sobre o erro que possa favorecer a aprendizagem. 

                                                 
3 Entendemos que aulas na perspectiva convencional são aquelas ministradas de forma frontais, 
primordialmente expositivas e sem muitos espaços para questionamentos. Nesta, o professor é encarado como 
sendo o detentor do conhecimento, que tem como função a transmissão do conteúdo para os seus alunos. 
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Com base nessa análise feita por Zabala em seu trabalho sobre a proposta de 

organização dos conteúdos segundo o método de estudo do meio do MCE, percebe-se que ela 

melhor se adequa aos objetivos educacionais traçados para a intervenção pedagógica, qual 

seja, o da formação integral do estudante segundo a concepção construtivista do ensino. Neste 

sentido, tornou-se necessária a busca por uma estratégia de ensino que contemplasse os 

elementos característicos do método de estudo do meio do MCE, como forma de compor o 

referencial teórico o qual irá nortear a elaboração e o desenvolvimento das sequências 

didáticas que irão compor a unidade didática fruto desta pesquisa. 

Com isso, chegamos à conclusão de que uma possível estratégia de ensino que 

cumpriria bem esses requisitos impostos seria o Ensino de Ciências Baseado na Investigação 

(ECBI). Nesta, os diferentes tipos de conteúdo podem ser trabalhados de forma satisfatória, 

sejam os do currículo tradicional, sejam os do currículo oculto. Além do mais, pelo fato de 

os estudantes ocuparem o lugar central ao longo do processo de ensino-aprendizagem, tem-se 

a facilidade de que o erro possa surgir naturalmente, possibilitando momentos de reflexão e 

reconstrução do conhecimento. 



P á g i n a  | 49 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

O ENSINO POR INVESTIGAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DIDÁTICA E A 

PESQUISA-AÇÃO 

 Para Munford e Lima (2008), a investigação, movida pela curiosidade, é uma 

característica natural de todo e qualquer ser humano, tornando-se uma ferramenta 

fundamental para a compreensão do mundo. No entanto, acreditamos que o seu uso em sala 

de aula pode ter sido ao menos potencializado pelas ideias do filósofo e pedagogo norte-

americano John Dewey (1859-1952) ao longo de seus trabalhos sobre o pensamento reflexivo 

e o fazer científico, que culminaram na inclusão da proposta teaching inquiry4 na educação 

científica dos Estados Unidos no início do século XX. 

2.1 O pensamento reflexivo de John Dewey 

 John Dewey foi um importante filósofo e, também, pedagogo norte-americano, que 

viveu entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. Seus 

trabalhos no campo da educação influenciaram educadores dos Estados Unidos e de vários 

outros cantos do mundo, inclusive os do Brasil, como Anísio Teixeira, o qual liderou o 

movimento Escola Nova em nosso país na década de 1930, inspirado na filosofia progressista 

de Dewey. Esta nova pedagogia defendia o ensino centrado na atividade, buscando o elo entre 

teoria e prática, no qual o aluno assumiria um papel ativo no processo de ensino-

aprendizagem. Essas ideias surgiram em oposição à Pedagogia Tradicional defendida pelo 

filósofo e pedagogo alemão Johann Herbart (1776-1841), na qual o ensino se apoiava no tripé 

autoridade, disciplina e instrução educativa (WONG e PUGH, 2001, apud LABURÚ e 

ZOMPÊRO, 2011). 

 Em seu trabalho Como Pensamos (DEWEY, 1979), Dewey discute inicialmente sobre 

as diferentes formas como o pensamento humano se manifesta, o papel da curiosidade no ato 

de pensar e os objetivos que o regulam. No entanto, o foco de seu trabalho está na discussão 

sobre o pensamento reflexivo, principalmente nos benefícios proporcionados por esse tipo de 

pensamento aos estudantes. Para o autor, a atividade reflexiva parte de dois fatores 

indispensáveis: os dados e as ideias. 

O primeiro fator, também chamado de fatos, é fornecido a partir da observação do 

material a ser interpretado, seja essa observação imediata ou referente a casos semelhantes 

                                                 
4 Ensino investigativo, em tradução livre. 
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anteriores. Já as ideias, são previsões ou simplesmente sugestões que possam explicar ou 

antecipar o que está sendo observado. Trata-se mais do que é possível do que propriamente do 

real. Para ele, as ideias devem ser primeiramente confrontadas com os fatos observados na 

íntegra, e depois com as ações por elas desencadeadas, seja no plano real ou imaginário. As 

consequências decorrentes desses confrontos é que vão confirmar ou refutar a ideia elaborada. 

Confirmada a ideia, cabe ao indivíduo construir uma significação para aquilo que se pretende 

analisar. Esta significação consiste em atribuir um sentido para o objeto de estudo, ou seja, 

analisar o seu funcionamento, suas consequências e possíveis aplicações. Somente após esta 

etapa, pode-se dizer que o objeto de estudo foi realmente compreendido, sendo a ideia o 

divisor entre a confusão inicial ou curiosidade e a verdadeira compreensão do fato. Como 

diria o autor: “nada é verdadeiramente conhecido senão quando compreendido” (DEWEY, p. 

150). 

2.2 A defesa ao Método Científico 

 Essa concepção sobre o pensamento reflexivo levou Dewey a descrever o fazer 

científico, considerando-o como uma manifestação do pensamento reflexivo. Para tanto, ele 

considerava que para um julgamento seguro dos fatos seria necessário um método sistemático 

que regulasse a situação de modo a formar os conceitos e as teorias explicativas. Na visão de 

Dewey, esse era o método científico. Esse método defendido por Dewey carrega muitas 

semelhanças com a ideia de método científico surgida no século XVI e que perdurou durante 

muito tempo, até meados do século XIX, apoiada pelo filósofo inglês Herbert Spencer (1820-

1903), a qual consistia em um método que valorizava a observação pura e objetiva e o papel 

atribuído à experimentação, de modo a permitir a previsão de situações. Em relação à 

importância da observação, Dewey afirma: 

A técnica da investigação científica consiste, assim, em vários 

processos que tendem a evitar a leitura precipitada de significados: 

expedientes cujo fim é proporcionar um relato puramente objetivo, 

imparcial, dos dados a interpretar. [...] Na linguagem comum, os fatos 

são determinados mais objetivamente do que subjetivamente. Isso 

reprime as tendências à interpretação prematura (DEWEY, 1979, p. 

172-3). 

 Percebe-se nesse trecho resquícios de uma visão do fazer científico na qual o 

cientista/observador está imune a concepções anteriormente estabelecidas por ele, de modo 
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que poderá realizar observações de maneira imparcial, possibilitando-o interpretar os dados de 

maneira objetiva e, consequentemente, mais correta. Já em relação ao papel desempenhado 

pela experimentação no trabalho científico, Dewey considerava como essencial para uma 

perfeita compreensão do objeto ou fenômeno a ser estudado, como se pode perceber: 

As observações feitas em condições variadas, partindo-se de uma ideia 

ou de uma teoria, constituem a experimentação. A experimentação é o 

principal recurso do raciocínio científico, porque ajuda a isolar os 

elementos significativos, num conjunto informe e vago (DEWEY, 

1979, p. 195). 

 Tal importância é atribuída por Dewey devido ao fato de ele considerar que este 

método de ação é o único (ou talvez o melhor) em relação à variação das condições de 

observação. Para ele, através do método científico o cientista/observador é capaz de variar 

isoladamente elementos do objeto ou fenômeno a ser estudado, de modo a perceber com 

precisão os efeitos decorrentes dessa alteração. Dessa forma, torna-se possível inferir 

conclusões sobre algo maior ou mais complexo a partir do comportamento de suas partes. 

Resumidamente, o método científico proposto por Dewey consistia basicamente de: “(...) 

definição do problema, sugestão de solução, desenvolvimento e aplicação do teste 

experimental e formulação da conclusão” (apud, ANDRADE, 2011). 

 Apesar das semelhanças em alguns aspectos tangentes à estruturação do método 

científico, Dewey modificou sua interpretação sobre os passos a serem seguidos pelo método, 

a fim de favorecer o que ele chamou de pensamento reflexivo. Dessa forma, mais do que um 

treinamento do raciocínio indutivo, centrado na observação, controle dos dados e 

generalização dos fatos, o método científico defendido por Dewey permitia ao usuário 

desenvolver o pensamento crítico, baseado na formulação de hipóteses, coleta de dados e 

estabelecimento de conclusões. Essas concepções levaram Dewey a propor uma nova 

organização para o modelo educacional vigente. Para ele, os alunos deveriam ter mais contato 

com o fazer científico na escola por meio de investigações, sobretudo no estudo das ciências 

naturais. Dessa forma, seria possível aos alunos chegarem às mesmas conclusões que o 

professor comumente apresenta de forma rígida e unilateral. Essas investigações, guiadas 

pelas observações e levantamento de hipóteses, também levavam em consideração o malogro 

como elemento de instrução e aprendizagem, uma vez que para ele: 
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A pessoa que realmente pensa aprende tanto com seus malogros como 

com os seus êxitos. [...] Não existe melhor pedra de toque para a 

capacidade de pensamento do que o uso que se faz dos próprios 

enganos e erros (DEWEY, 1979, p.118). 

 Percebe-se, nesta fala, que as concepções de Dewey sobre o erro corroboram as ideias 

compartilhadas nesta pesquisa, pois tal erro é visto não como algo a ser evitado ou combatido, 

que é a ideia comumente difundida e que se reflete na prática da maioria dos professores, mas 

como um elemento que, quando identificado e tratado adequadamente, pode potencializar a 

aprendizagem do aluno a partir da conscientização do próprio erro e da tentativa de superá-lo. 

Segundo o mesmo autor, o ensino conduzido dessa forma seria capaz de despertar nos alunos 

o pensamento reflexivo e, consequentemente, prepará-los para a vida, mais do que 

simplesmente prepará-los para as lições da escola. 

2.3 O ensino por investigação e as reformas curriculares 

 No início do século XX, quando os trabalhos de John Dewey tiveram conhecimento, 

os objetivos da educação científica passaram a ser centrados nos valores sociais devido a 

vários fatores, como o crescimento desenfreado da urbanização e os problemas de saúde 

pública por ele decorrentes. Apesar de esses não terem sido o grande objetivo dos seus 

estudos, foram de suma importância para que essa nova compreensão sobre o ensino de 

ciências fosse levada às escolas, uma vez que ele criticava veementemente a forma como se 

ensinava ciências em sua época, qual seja, enfatizando o acúmulo de informações prontas e 

imutáveis (BYBEE, 2000, apud RODRIGUES e BORGES, 2008). Dessa forma, o ensino de 

ciências por investigação (ou inquiry, em inglês) teve como meta primordial desenvolver nos 

alunos habilidades que os permitissem solucionar problemas de ordem social, ao invés de 

desenvolver nos alunos habilidades de raciocínio crítico, como sugerido nos trabalhos de 

Dewey (LABURÚ e ZOMPÊRO, 2011). 

Apenas na segunda metade do século XX é que o ensino por investigação voltado para 

o desenvolvimento de habilidades científicas ganhou força, tendo como principal defensor o 

educador Joseph Schwab (apud DE SÁ et alli, 2011). No entanto, sua preocupação não estava 

centrada no desenvolvimento intelectual dos alunos, como ocorreu no final do século XIX, e 

sim no desenvolvimento da nação que, para ele, padecia de um quantitativo de cientistas 

adequado e de um governo que adotasse medidas públicas baseadas no entendimento 

científico. Este defendia um maior uso dos laboratórios e atividades experimentais em sala de 
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aula, antes da apresentação de uma explicação formal dos conceitos e princípios específicos 

envolvidos, chegando a apresentar três abordagens diferentes para o ensino investigativo, 

sendo a diferença substancial entre elas o grau de autonomia que seria concedido aos alunos 

ao longo da atividade. 

Dessa forma, a educação científica iria recuperar o seu rigor acadêmico que teria 

ficado para trás quando se optou por centrar demais a atenção nos alunos e nas causas sociais 

(DEBOER, 2006, apud RODRIGUES E BORGES, 2008). Tal concepção emergiu 

principalmente com o advento da Guerra Fria, onde uma verdadeira corrida tecnológica teve 

início entre o Capitalismo do Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o Socialismo 

Soviético, encabeçado pela Rússia. Com o lançamento do Sputnik pelos Russos em 1957, os 

Estados Unidos ligaram o sinal de alerta da educação científica no país, considerando urgente 

a necessidade de medidas públicas voltadas para o avanço da ciência e da tecnologia. Foi no 

ensino por investigação que o governo viu a possibilidade de criar pequenos cientistas, os 

futuros responsáveis pela recuperação do país no quesito ciência e tecnologia. 

 Com isso, nas décadas de 1950 e 1960, os trabalhos de Dewey e principalmente de 

Schwab, dentre outros autores, representavam uma grande influência na elaboração dos 

materiais curriculares voltados ao ensino das ciências naturais com o objetivo de formar 

cientistas. Apesar das várias críticas recebidas por esse novo sistema de educação, muitos 

manuais de ensino foram elaborados nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, assim 

como no Brasil, e esses materiais eram traduzidos para serem utilizados nas universidades e 

nas escolas de nível básico (DEBOER, 2006, apud LABURÚ E ZOMPÊRO, 2011). 

Somente a partir de meados de 1970, com os movimentos construtivistas ganhando 

cada vez mais força, aliados às novas concepções sobre a natureza da ciência desenvolvidas 

pelos historiadores e filósofos da ciência, e com as mudanças na compreensão do processo de 

aprendizagem por parte da psicologia cognitiva (GRANDY E DUSCHIL, 2007, apud DE SÁ 

et alli, 2011), é que um novo olhar foi dado ao ensino por investigação. Preparar os estudantes 

para o exercício da cidadania e o desenvolvimento de habilidades, permitindo-lhes interagir 

com o mundo, além de buscar soluções para os problemas de ordem social, novamente 

passaram a ser o foco do ensino de ciências naturais. Tal pensamento culminou, já ao final do 

século XX, no advento da Alfabetização Científica. Com isso, o governo norte-americano 

elaborou documentos oficiais com orientações educacionais para os professores e gestores, 

nos quais estava inclusa a importância do ensino por investigação para o desenvolvimento de 
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habilidades procedimentais e conceituais por parte dos alunos (BARROW, 2006, apud, 

LABURÚ E ZOMPÊRO, 2011). 

2.4 O papel da Natureza da Ciência e a crítica ao Método Científico 

 O teaching inquiry, ou ensino por investigação como iremos tratar daqui em diante, 

proposto por John Dewey, carregava em sua estrutura vários elementos do chamado método 

científico, apesar de possuir uma interpretação um pouco diferente e talvez menos rígida 

quando comparada ao que se entendia sobre o método científico anterior a Dewey. Como 

consequência, temos atualmente um ensino de ciências pautado sobre esse método científico, 

principalmente no que diz respeito ao ensino de ciências nas séries iniciais. Desde muito cedo, 

as crianças são ensinadas a seguirem o roteiro pré-estabelecido pelo método científico, que 

consiste basicamente em: apresentação e observação do problema; levantamento das 

hipóteses; experimentação e controle das variáveis; e elaboração de conclusões sobre o que se 

está estudando. 

 Aparentemente, parece não haver nenhum problema em se ensinar ciências através 

desse método exatamente como foi proposto por John Dewey, uma vez que, de fato, a maioria 

dessas etapas são frequentemente seguidas pelos pesquisadores em seus laboratórios de ponta. 

No entanto, entendemos que a apresentação deste método como um procedimento rígido e 

imutável, sem a possibilidade de flexibilização por parte do aluno, carrega consequências 

drásticas a ele no que diz respeito aos aspectos de Natureza da Ciência (MOREIRA E 

OSTEMANN, 1993). Para estes autores, essa forma de apresentar o trabalho científico 

contribui para a propagação de algumas concepções equivocadas sobre a ciência. Em seu 

estudo, eles apontam cinco concepções errôneas sobre o trabalho científico comumente 

difundidos em sala de aula ou pelos livros didáticos quando se aborda o método científico 

segundo esse ponto de vista. 

Como primeiro exemplo, temos que não se pode aceitar a ideia de que o trabalho 

científico tem início na observação pura e objetiva. Segundo esses autores, o trabalho 

científico tem início na teoria preconcebida pelos cientistas antes mesmo de fazer qualquer 

observação. São os princípios, teorias e conceitos pré-estabelecidos pelo cientista que irão 

conduzi-lo a observação e nunca ao contrário. Da mesma forma, o relato do que foi observado 

está condicionado a essas mesmas teorias e princípios que o observador já possuía, 

possibilitando diferentes interpretações para diferentes observadores. 

Também não se deve aceitar a ideia de que o método científico é um procedimento 

lógico e rígido. Para eles, o trabalho científico apresentado dessa forma fica caracterizado 
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como uma espécie de receita na qual o cientista deverá segui-la fielmente a fim de se obter o 

conhecimento almejado. Tal concepção sobre a ciência descarta o papel humanitário do 

cientista no qual muitas vezes abandona determinadas hipóteses, se apega a outras teorias, faz 

uso da intuição, dá palpites, procede por tentativas e erros, entre outros. Acreditamos que cada 

cientista possa ter uma forma preferencial de se proceder em sua pesquisa, mas é um erro 

afirmar que existe uma sequência procedimental única e perfeita para se desenvolver a 

ciência. 

Outros dois aspectos citados pelos autores, ao nosso ver, caminham lado a lado: a 

concepção indutivista do trabalho científico e a ideia de que o conhecimento científico por ele 

gerado é algo definitivo. Esses dois aspectos são frequentemente propagados ao se apresentar 

o método científico no ensino de ciências, principalmente nas aulas de laboratório. Nestes 

momentos, quando se pretende verificar ou confirmar uma lei científica, os estudantes são 

orientados a seguirem os passos do método científico. Sem uma devida reflexão, a ideia que 

fica é que a partir de um conjunto de dados coletados ao longo do experimento pode-se extrair 

leis universais a partir da indução. Além do mais, caso não seja feita uma discussão sobre a 

evolução do conhecimento científico, ficará a ideia de essas leis serem definitivas e imutáveis, 

agravando ainda mais a visão que os estudantes terão sobre a ciência. 

Por fim, um último aspecto destacado pelos autores diz respeito à forma como o 

conhecimento científico evoluiu ao longo dos anos. O método científico contribui para uma 

visão cumulativa e linear no processo de construção do conhecimento científico. Caso todos 

os cientistas trabalhassem seguindo religiosamente o método científico, dá a entender que a 

ciência iria evoluir linearmente ao longo do tempo conforme se fosse obtendo melhores 

condições de trabalho, como novas tecnologias e laboratórios mais sofisticados. No entanto, 

esta visão esconde as profundas crises e revoluções ocorridas na ciência de tempos em 

tempos, tornando-se um marco para que novas concepções e teorias ganhem credibilidade 

entre a comunidade científica. 

A conclusão a qual esses autores chegaram foi a de que o ensino de ciências com base 

no método científico está fundamentado nos eixos pensar e fazer, de uma forma rígida e 

objetiva, que correspondem ao domínio conceitual e metodológico, respectivamente. No 

entanto, eles acreditam que um terceiro eixo não pode ser negligenciado nesse processo: o 

sentir. Para eles, o conhecimento científico é fruto da interação entre esses três eixos, sendo o 

sentir o eixo relacionado à afetividade, emoção e sentimentos. Com isso, torna-se mais 
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importante “[...] ensinar procedimentos científicos ao invés de ‘método científico’” 

(MOREIRA E OSTERMANN, 1993). 

 Outros autores também criticaram em seus trabalhos a forma como o ensino de 

ciências é frequentemente trabalhado, assim como os riscos que o chamado método científico 

pode acarretar na formação científica dos estudantes. Gil-Pérez, Praia e Vilches (2007) 

assinalam em seus trabalhos que o ensino de ciências está muito apegado ao domínio 

conceitual, resumindo-se à apresentação de conhecimentos prontos, sem oportunizar aos 

estudantes uma reflexão sobre o trabalho científico e o conhecimento por ele derivado. Estes 

autores propõem um ensino de ciências semelhante ao Ensino por Investigação, entendendo 

que essa estratégia didática possibilita tanto a apreensão de elementos de Natureza da Ciência 

como também a interação entre os aspectos conceituais, procedimentais e axiológicos do fazer 

científico. 

Para eles, o ensino conduzido dessa forma seria capaz de contemplar um dos objetivos 

fundamentais em se ensinar ciências nas escolas, qual seja, o de formar cidadãos capazes de 

tomar decisões conscientes quanto às questões tecnocientíficas que permeiam nossa sociedade 

atualmente e exigem além de uma formação científica específica, uma compreensão das 

possíveis consequências e impactos que tais questões poderão causar na sociedade. Para tanto, 

faz-se necessário superar algumas visões distorcidas sobre o trabalho científico, 

frequentemente associadas à ideia de Método Científico. 

 Praia, et alli (2007), ao analisarem a obra de diversos epistemólogos, chegaram à 

conclusão de que, apesar de não se ter um consenso sobre qual é a imagem mais adequada do 

trabalho científico, devido a divergência de ideias entre os estudiosos em alguns aspectos, 

pode-se apontar um consenso do que não compõe essa imagem. Para tanto, eles assinalaram 

cinco aspectos distorcidos sobre o trabalho científico os quais são comumente propagados em 

livros didáticos e até mesmo em sala de aula. 

O primeiro ponto de consenso entre os epistemólogos diz respeito à negação ao 

Método Científico. Assim como no trabalho de Moreira e Ostermann (1993), os autores 

assinalam que conceber o Método Científico como um procedimento padrão a ser seguido 

obrigatoriamente pelos cientistas em suas atividades, conforme suas características já 

apontadas anteriormente, é um retrocesso na concepção sobre o trabalho científico. O segundo 

aspecto destacado pelos autores está relacionado à recusa do empirismo como mecanismo de 

produção científica. Moreira e Ostermann (1993) também criticaram essa visão empírico-
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indutivista, na qual a partir da observação de dados puros pode-se inferir leis universais para a 

descrição da Natureza. 

O terceiro ponto assinalado destaca a importância das hipóteses como elemento 

norteador das investigações científicas. Diferentemente do que prega o empirismo, as 

investigações científicas não são guiadas por evidências puras e objetivas, e sim pelas 

hipóteses que nada mais são do que sugestões ou simplesmente tentativas de respostas que 

deverão ser postas à prova de forma rigorosa para poderem ganhar credibilidade; a quarta 

característica essencial é a busca pela “coerência global” (CHALMERS, 2004, apud PRAIA 

et alli, 2007). Neste ponto, os autores destacam a necessidade de mostrar a coerência dos 

resultados obtidos em uma determinada situação com outras diversas. Não se trata de buscar 

leis universais de caráter imutável, mas sim generalizações que possam ser aplicáveis às mais 

diversas situações possíveis na Natureza. Quanto mais flexível for o conhecimento, de modo a 

possibilitar a previsão e descrição de fenômenos diversos, maior será a sua credibilidade. 

Por fim, o último aspecto considerado pelos autores está relacionado com o papel 

social atribuído ao desenvolvimento científico. Para eles, o trabalho científico e o produto por 

ele derivado tanto são influenciados pelos aspectos histórico-sociais da sociedade como 

também influenciam esta. Dessa forma, torna-se imprescindível que se reflita sobre o papel da 

ciência na sociedade para não se difundir nas escolas a ideia de ciência como fruto do trabalho 

de gênios solitários isolados da realidade. Resumidamente, 

Podemos dizer, em síntese, que a essência da atividade científica – 

deixando de lado toda a ideia de “método” – encontra-se na mudança 

de um pensamento e de uma ação baseados nas “evidências” do senso 

comum, para um pensamento em termos de hipóteses, ao mesmo 

tempo mais criativo (é necessário ir mais longe do que o que parece 

evidente e imaginar novas possibilidades) e mais rigoroso (é 

necessário fundamentar as hipóteses e depois submetê-las 

cuidadosamente a prova, duvidar dos resultados e procurar a coerência 

global) (PRAIA et alli, 2007).  

2.5 O entendimento sobre o ensino por investigação 

 Percebe-se, assim, que o ensino por investigação teve diversas interpretações 

diferentes, tanto em seu significado como também em seu uso em sala de aula. Reconhece-se 

que os fatores de ordem econômica, política e social tiveram bastante influência nessa 

confusão gerada em torno do ensino de ciências, especificamente no que diz respeito ao 
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ensino por investigação. No entanto, essas diferentes ideias possibilitaram uma reflexão sobre 

o que é esta estratégia de ensino, como ela pode ser aplicada em sala de aula e quais as 

consequências que sua aplicação acarretará no processo de aprendizagem dos alunos.  

 Acreditamos que as reflexões presentes no trabalho de John Dewey sobre o 

pensamento reflexivo foram de suma importância para o entendimento aqui construído. Sua 

preocupação com o fato de possibilitar ao aluno o desenvolvimento da reflexão crítica a partir 

de atividades que favorecessem a elaboração de hipóteses, o teste e controle de variáveis e a 

formulação de sínteses, tendo o próprio discente que assumir o papel central da atividade, 

contribuiu para superarmos uma visão de ensino rígida e centrada nos aspectos conceituais do 

conhecimento científico, mesmo que, futuramente, esta visão voltasse a ser predominante na 

elaboração dos currículos de ciências. 

 Com o advento dos trabalhos no campo da história e filosofia da ciência, outras 

discussões vieram à tona, sinalizando para uma nova interpretação sobre o trabalho científico 

e o seu papel desempenhado na sociedade. Dessa forma, algumas das ideias de John Dewey 

foram resgatadas, como a necessidade de situar o aluno como autor de sua aprendizagem, 

fazendo com que ele participe efetivamente da construção do seu próprio conhecimento e se 

familiarize com as estratégias e atitudes características do trabalho científico. Além do mais, 

esses trabalhos da epistemologia da ciência também foram de suma importância para 

desmistificar algumas visões distorcidas sobre o trabalho científico que ainda hoje são 

frequentemente propagadas, seja nos livros didáticos ou até mesmo em sala de aula, na prática 

docente. 

2.6 O Ensino por Investigação no século XXI: organização e características 

Diante do exposto, percebe-se que o Ensino Investigativo sofreu diversas 

reformulações de acordo com a concepção sobre o ensino de ciências vigente em cada época. 

No Brasil, apenas no início do século XXI, já com as contribuições da epistemologia da 

ciência ao final do século XX, é que o Ensino Investigativo ganhou visibilidade no campo da 

pesquisa em ensino de ciências. Diversos autores publicaram trabalhos relacionando o Ensino 

Investigativo com diferentes enfoques sobre o processo de ensino-aprendizagem de ciências, 

como: a autodeterminação e o ensino por investigação (CLEMENT, 2013); interações em 

pequenos grupos e o ensino investigativo (PEREIRA, 2013); perguntas em aulas 

investigativas (MACHADO, 2012); o engajamento em atividades investigativas (SILVA, 

2011); entre outros. 
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Segundo de Sá et alli (2011), essa multiplicidade de olhares foi bastante relevante para 

se criar, no âmbito da pesquisa em ensino de ciências, um entendimento sobre o que é de fato 

o Ensino Investigativo, ou seja, quais as suas principais características, como se desenvolvem 

as atividades segundo essa perspectiva de ensino, quais as concepções errôneas tidas a 

respeito dessa estratégia de ensino, dentre outros fatores. Nesta sessão, serão apresentadas 

algumas características, consensuais entre diversos autores, que devem se fazer presentes em 

toda atividade que siga a perspectiva investigativa. 

Como ponto de partida, todos os autores dessa linha de pesquisa concordam que a 

principal característica de uma atividade investigativa é o seu caráter problematizador, ou 

seja, a busca pela solução de uma situação desafiadora (de SÁ et alli 2007). Além do mais, 

outra marca registrada desse tipo de atividade é o fato de que os alunos assumem um papel 

ativo diante da situação a ser investigada, superando o operativismo presente nas aulas 

convencionais de ensino de ciências, onde o aluno basicamente aplica fórmulas prontas ou 

refaz algum procedimento que já lhe foi apresentado em outro momento. Nesta perspectiva, 

busca-se que o aluno reflita sobre aquilo que está sendo proposto na investigação, levando-o à 

discussão, argumentação, manipulação de materiais e dados, e ao relato do seu trabalho aos 

demais colegas (de SÁ et alli 2007). 

Referente à estrutura de uma atividade na perspectiva investigativa, Azevedo (2004) 

esboça em seu estudo os principais elementos e momentos que se devem fazer presentes ao 

longo do desenvolvimento de tais atividades. Para ela, corroborando com os demais autores, 

toda atividade investigativa deve partir de um problema a ser resolvido - destacando que este 

problema é totalmente diferente daqueles geralmente apresentados nos livros didáticos ou até 

mesmo na prática docente da maioria dos professores, em que para sua resolução, o aluno 

precisaria basicamente repetir procedimentos matemáticos de forma mecânica e sem nenhuma 

reflexão. 

Esse problema exige que os alunos reflitam, debatam coletivamente, justifiquem suas 

ideias, ou seja, apliquem seus conhecimentos de forma coerente. A autora também destaca 

que para o aluno se envolver na investigação a atividade sugerida deve fazer sentido para ele, 

tornando-se essencial que, no momento do planejamento das atividades, o professor tenha o 

cuidado de apresentar problemas não só relacionados com os conteúdos conceituais a serem 

trabalhados, mas também, sempre que possível, com temáticas que de alguma forma estejam 
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presentes no dia a dia do aluno. Somente dessa forma o aluno se sentirá motivado a despender 

esforços para investigar aquilo que está sendo proposto pelo professor. 

Outro ponto destacado por Azevedo (2004) diz respeito à inversão de papéis entre 

professor e aluno. Diferentemente das aulas ditas convencionais, nas quais o professor é tido 

como o detentor do conhecimento e o aluno apenas como mero espectador e receptor de tal 

conhecimento, nas aulas na perspectiva investigativa professor e aluno assumem papéis 

diferentes: o aluno agora assume o papel principal no processo de ensino-aprendizagem, 

sendo o responsável pelas discussões e encaminhamentos que levará a ele e ao seu grupo à 

solução do problema proposto. 

Já o professor será visto como o mediador do processo de ensino-aprendizagem, 

conduzindo as discussões através de novos e diversos questionamentos que façam os alunos 

refletirem sobre os diversos aspectos importantes para a investigação do problema que lhes 

foi apresentado. Tal mudança de postura do professor e dos alunos torna-se imprescindível 

para que uma atividade possa ser considerada investigativa, e somente dessa forma possa 

favorecer a consecução de determinados objetivos, como o desenvolvimento de capacidades 

diversas dos alunos, como as atitudinais, procedimentais e conceituais. Para tanto, mais do 

que o conhecimento sobre o conteúdo específico, o professor deverá guiar os alunos ao longo 

da atividade, não indicando caminhos e procedimentos a serem realizados, mas com perguntas 

e questionamentos que despertem cada vez mais a curiosidade, a dúvida, os conflitos 

cognitivos, os quais só poderão ser resolvidos a partir da reflexão sobre a prática que estão 

desenvolvendo. Nas palavras de Azevedo (2004): 

(...) muito mais do que saber a matéria que está ensinando, o professor 

que se propuser a fazer de sua atividade didática uma atividade 

investigativa deve tornar-se um professor questionador, que 

argumente, saiba conduzir perguntas, estimular, propor desafios, ou 

seja, passa de simples expositor a orientador do processo de ensino 

(AZEVEDO, 2004, p. 25). 

Esse formato das atividades investigativas também favorece o aluno a se apropriar de 

aspectos relacionados à Natureza da Ciência, evidenciando o caráter dinâmico e aberto 

característico da atividade científica, superando a visão errônea propagada de que a ciência é 

um processo fechado e rígido, como aponta o método científico. Conforme sugerem Gil e 

Castro, apud Azevedo (2004), as atividades na perspectiva investigativa possibilitam ao 
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professor trabalhar com diversos aspectos da atividade científica, tais como: a reflexão sobre a 

problemática apresentada; a elaboração de hipóteses como sugestão de resposta ao problema 

proposto; o processo de coleta de dados e sua devida análise, levando em conta os 

conhecimentos disponíveis; e a dimensão coletiva do trabalho científico, por meio de grupos 

de trabalho que interagem e se comunicam entre si. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de tais atividades investigativas, Azevedo 

(2004) descreve os diferentes tipos de atividades segundo esta perspectiva. Inicialmente, ela 

destaca que uma atividade para ser investigativa não precisa ser necessariamente 

experimental, como muitos acreditam, até porque muitas atividades experimentais não 

atendem aos critérios de uma atividade investigativa. Para ela, uma atividade com caráter 

investigativo está mais relacionada à forma como foi organizada e conduzida do que com os 

instrumentos utilizados em sua realização. 

Dentre os tipos de atividade investigativa que ela descreve em seu trabalho, um deles 

em especial nos chamou mais atenção: os laboratórios abertos. Neste tipo de atividade os 

alunos desenvolvem algumas etapas cujo objetivo é a solução a um problema proposto pelo 

professor ou pelos próprios alunos, dependendo do grau de liberdade da investigação (de SÁ 

et alli, 2007). Estas etapas não devem ser encaradas como caminhos rígidos e fechados, como 

uma espécie de receita de bolo, a qual cada grupo deverá seguir rigorosamente, mas sim como 

um direcionamento aos alunos no desenvolvimento da atividade, favorecendo a organização 

das reflexões, das discussões e dos encaminhamentos que cada grupo deverá tomar no 

decorrer de sua realização, cuja finalidade é o desenvolvimento de capacidades específicas 

por parte dos alunos. 

A primeira etapa é a apresentação do problema a ser investigado, também chamada de 

momento de sensibilização. Como dito anteriormente, trata-se do momento em que o 

professor irá desafiar os estudantes a partir da apresentação de uma situação intrigante, mas 

cuja solução não é trivial. É de suma importância que tal situação seja motivadora para eles, 

de modo a despertar a curiosidade e o interesse em investigá-la. Os comentários realizados 

pelos estudantes neste primeiro momento irão evidenciar ao professor os pressupostos 

teóricos que eles carregam consigo. A partir daí, ele terá ideia de quais deverão ser os 

encaminhamentos a serem tomados a fim de favorecer ainda mais o conflito cognitivo. 

Em seguida, temos a etapa de elaboração das hipóteses, na qual os alunos, agrupados 

em pequenos grupos, irão propor ideias (muitas vezes intuitivas) para a solução de tal situação 
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problema. É por meio das discussões internas em cada grupo que tais ideias vão sendo 

reformuladas e assumindo um caráter mais coerente do ponto de vista científico, no entanto, 

muitas vezes ainda insuficientes para um perfeito entendimento. Ao final desta segunda etapa, 

cada grupo deverá chegar a um consenso, estabelecendo as hipóteses consideradas pertinentes 

pelo coletivo para explicar o que estiver sendo proposto. O espaço para discussões entre os 

colegas - em pequenos grupos ou envolvendo toda a sala de aula - e a exigência dos registros 

por escrito ao longo da atividade favorecem em grande medida o desenvolvimento de 

capacidades atitudinais, tais como: o trabalho em equipe, a participação, colaboração, 

dedicação, respeito, poder de argumentação, desenvolvimento da escrita e arguição oral. 

A terceira etapa é a construção do plano de trabalho, que é característica marcante 

deste tipo de atividade investigativa, diferenciando-se dos demais. Neste momento, os grupos 

irão planejar suas ações tendo em vista a comprovação ou não das hipóteses levantadas 

anteriormente. Para tanto, eles poderão elencar as diversas estratégias de ação que julgarem 

ser úteis para tal, desde a construção de um aparato experimental (indicando tanto os materiais 

que deverão ser utilizados como também se dará a montagem e o procedimento experimental 

a ser realizado), caso a atividade investigativa proposta seja de caráter mais prático, até outros 

métodos de pesquisa, como entrevistas, revisão bibliográfica, pesquisa de campo ou 

simulações computacionais, caso a atividade investigativa seja de caráter mais teórico. 

A quarta etapa consiste na aplicação do plano de trabalho, ou seja, pôr em prática o 

planejamento estabelecido pelo grupo no plano de trabalho. Sua importância recai 

especialmente no momento da coleta de dados e análise dos mesmos, uma vez que se fará 

necessário o uso/desenvolvimento de algumas capacidades procedimentais, como 

manipulação de materiais e instrumentos de medida, raciocínio lógico, habilidades motoras, 

construção de gráficos e tabelas e a operacionalização matemática, além das capacidades 

atitudinais já citadas anteriormente. 

A quinta e última etapa referem-se à síntese coletiva ou conclusão. Nesta, todos os 

grupos irão se reunir no grande grupo (sala de aula) para apresentarem seus resultados e 

análises. Na discussão coletiva, os alunos têm a possibilidade de exporem as ideias de seus 

pequenos grupos contribuindo para a sua capacidade dialógica e de argumentação, uma vez 

que eles deverão defender seus pontos de vista frente aos resultados e argumentos dos outros 

grupos. Este momento ainda permite uma troca de informações que não pode ser encarada 

como uma oportunidade de se favorecer com as respostas dos outros grupos, mas sim de 
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enxergar possibilidades que não foram mencionadas nas discussões internas ao seu próprio 

grupo, permitindo a este a reflexão sobre suas hipóteses e seu plano de ação. A ideia é a de 

que, por meio desta discussão coletiva e apresentação dos diferentes resultados obtidos (que é 

bastante comum ocorrer), todos os alunos possam contribuir para a construção de uma 

resposta ou explicação ao problema proposto inicialmente. Neste momento, torna-se 

imprescindível a participação do professor para conduzir as discussões de modo a favorecer a 

construção da síntese coletiva. 

 Entendemos que o ensino investigativo não deve ser encarado como uma estratégia de 

ensino possível e necessária de se trabalhar com todos os conteúdos de ciências presentes no 

currículo do Ensino Básico (assim como de outros níveis de ensino também), até porque 

acreditamos que determinados temas podem ser trabalhados com sucesso a partir de outras 

abordagens que não a investigativa (LIMA e MUNFORD, 2007, apud de SÁ et alli, 2007). 

Contudo, concluímos que as atividades de ensino baseadas na investigação (Ensino 

Investigativo) possuem em sua essência muitas características que possibilitam ao aluno mais 

do que o desenvolvimento conceitual do conhecimento científico, mas também o 

desenvolvimento de habilidades procedimentais e axiológicas, além de permitir com que este 

assimile aspectos relacionados à Natureza da Ciência e ao trabalho científico, tornando-o um 

cidadão apto a tomar decisões que envolvam elementos diretamente ligados ao meio ambiente 

e a sociedade na qual ele está inserido. 

2.7 A Pesquisa-Ação 

Tendo em vista o caráter do mestrado em questão (modalidade profissional), o que 

implica que o aluno/pesquisador está atuando em sala de aula efetivamente e 

consequentemente possui outras atribuições e obrigações, a estratégia de pesquisa a qual 

julgamos ser a mais adequada para a consecução desses objetivos foi a Pesquisa-Ação. Trata-

se de um método de pesquisa em que o pesquisador e o seu objeto de estudo interagem de 

uma maneira direta. No entanto, para esta pesquisa ser chamada de Pesquisa-Ação, a 

interação entre pesquisador e os sujeitos da pesquisa não podem se limitar a simples relações 

comunicativas. Deve haver uma ação por parte dos integrantes da pesquisa que implique, de 

fato, em uma mudança qualitativa no objeto de pesquisa (THIOLLENT, 2005). 

Apesar das constantes críticas à Pesquisa-Ação, como principalmente o argumento de 

que a sua amostragem, na maioria dos casos, é restrita e não representativa e que, por causa 

disso, não permite generalizações (ENGEL, 2000), acreditamos ainda ser este método de 
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pesquisa conveniente ao trabalho que nos propomos fazer, pois permite ao professor integrar a 

teoria e a prática em seu fazer docente, ajudando o aluno a encontrar soluções rápidas e 

eficientes para os problemas em sala de aula. Pensamos que este método de pesquisa supera a 

dicotomia existente entre a teoria e a prática que pouco tem contribuído para o 

desenvolvimento educacional nas escolas, uma vez que, um dos principais personagens 

envolvidos nesse processo, o professor, fica ausente das discussões e encaminhamentos que 

irão permear a sua prática em sala de aula. 

Numa pesquisa convencional não há participação dos pesquisadores 

junto com os usuários ou pessoas da situação observada. [...] há uma 

grande distância entre os resultados de uma pesquisa convencional e 

as possíveis decisões ou ações decorrentes. [...] Esta concepção é 

incompatível com a da pesquisa-ação, sempre pressupondo 

participação e ação efetiva dos interessados (THIOLLENT, 2005, p. 

19). 

Além desta, costuma-se ouvir por parte dos adeptos da metodologia convencional de 

pesquisa que a Pesquisa-Ação carrega consigo um grande perigo, o do rebaixamento da 

exigência acadêmica, comprometendo a confiabilidade dos resultados que possam ser gerados 

ao final da pesquisa. Apesar de concordarmos que quanto maior for o conhecimento sobre 

aquilo que se deseja estudar, melhor poderão ser os encaminhamentos tomados pelos 

pesquisadores, acreditamos que uma pesquisa na qual a exigência acadêmica impede de o 

pesquisador atuar de perto com os sujeitos da pesquisa também carrega um grande perigo, a 

saber, o do distanciamento da teoria e prática, onde corre-se o risco dos resultados alcançados 

não serem condizentes com a situação real e os encaminhamentos tomados não satisfazerem a 

real necessidade do público-alvo da pesquisa. 

Com isso, compartilhamos a ideia de que o mais importante é alcançar o equilíbrio 

entre estas duas necessidades metodológicas, o rigor acadêmico e a intervenção, onde apenas 

com o diálogo entre essas duas vertentes é que o pesquisador poderá dar os devidos 

encaminhamentos que o conduza para os resultados adequados (THIOLLENT, 2005). Tendo 

em vista a realidade na qual os participantes dessa pesquisa se encontram, em que os 

compromissos cotidianos assumidos por esses frequentemente limitam o tempo ao qual eles 

poderão dedicar-se às exigências acadêmicas, acreditamos ser esse método de pesquisa ainda 

mais conveniente. 
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Outro aspecto característico da pesquisa-ação e que a diferencia da pesquisa social 

convencional é a forma como os sujeitos da pesquisa e os dados coletados são tratados e 

analisados pelo pesquisador. Os participantes da pesquisa são considerados sujeitos ativos da 

pesquisa os quais podem estar presentes nas discussões e encaminhamentos. Com isso, a 

pesquisa-ação permite um estudo dinâmico dos problemas, conflitos, ações e negociações 

presentes ao longo de toda a sua duração (THIOLLENT, 2005). 

Na pesquisa social convencional, são privilegiados os aspectos 

individuais, tais como opiniões, atitudes, motivações, 

comportamentos, etc. Esses aspectos são geralmente captados por 

meio de questionários e entrevistas que não permitem que se tenha 

uma visão dinâmica da situação. (...) Ao contrário, pela pesquisa-ação 

é possível estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, 

negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre os 

agentes durante o processo de transformação da situação 

(THIOLLENT, 2005, p. 19). 

2.8 O percurso metodológico da pesquisa 

A pesquisa-ação (THIOLLENT, 2005) é constituída basicamente por um conjunto de 

momentos ou fases que a caracterizam frente aos outros métodos de pesquisa social 

existentes. No entanto, devido a algumas particularidades da presente pesquisa, achou-se 

conveniente não percorrer todas essas fases necessariamente, o que para os seus autores não 

descaracterizaria a mesma como uma pesquisa-ação. 

Diagnóstico da problemática da pesquisa 

Um primeiro momento da pesquisa é chamado de fase exploratória e consiste 

basicamente em revelar o campo de pesquisa que será investigado pelo pesquisador assim 

como os sujeitos ou interessados da pesquisa e suas expectativas (THIOLLENT, 2005). Neste 

ínterim, é oportuno que o pesquisador faça uma espécie de diagnóstico ou levantamento 

prévio da situação, dos problemas encontrados e de possíveis ações imediatas que poderão ser 

tomadas. Na presente pesquisa, a problemática em questão está relacionada à identificação do 

erro ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

Acreditamos que o erro desempenha um papel fundamental no processo de 

aprendizagem do estudante, tornando-se um aliado na superação de determinadas dificuldades 

encontradas por ele ao longo desse processo, como foi melhor elucidado no capítulo anterior. 
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No entanto, reconhecemos que algumas atitudes por parte do professor ao longo deste 

processo não são coerentes com esta compreensão a respeito do erro, transformando-o em 

algo que deva ser evitado e em alguns momentos até mesmo passível de punição, como é 

bastante comum nos momentos de avaliação. Logo, cria-se uma cultura do medo de errar nos 

estudantes que os inibe de serem mais participativos nas aulas e de revelarem suas reais 

dificuldades. 

Levantamento de hipóteses e referencial teórico 

Delimitada a problemática da pesquisa, tem-se início outros dois momentos da 

pesquisa de fundamental importância para o seu êxito: o levantamento de hipóteses, que 

poderão se configurar como soluções para o problema; e a revisão bibliográfica, onde, para 

tanto, buscou-se, nos principais meios de divulgação científica, como periódicos específicos 

da área de ensino de ciências, artigos publicados em anais de congressos, livros sobre ensino 

de ciências, entre outros, a opinião de autores diversos sobre a problemática levantada. Todas 

essas referências, assim como outras complementares, foram de fundamental relevância desde 

o planejamento da intervenção em sala de aula, sua condução e a análise dos dados obtidos. 

Como a problemática da pesquisa está relacionada com a identificação do erro no 

processo de ensino-aprendizagem, deve-se ter em mente que o professor deverá fazer uso de 

instrumentos que possibilitem essa identificação ao longo de todo o processo de ensino-

aprendizagem e permitam que esses erros possam ser analisados de forma adequada, visando 

a aprendizagem dos estudantes de maneira potencializada. Para tanto, no que diz respeito ao 

papel do erro no processo de ensino-aprendizagem, a pesquisa se apoiou nos trabalhos 

desenvolvidos por KRUL, 2005; SOUZA, 2012; DAVIS e ESPOSITO, 1991; PINTO, 1998; 

MEIER, 2012; SILVA e SOUZA, 2013; MIRANDA, 2007; MOTTA e AMORIM, 2011; e 

NOGARO e GRANELLA, 2004. 

Quanto à estratégia de ensino utilizada, tornou-se importante compreender como se 

deu a construção do termo Ensino por Investigação, o que nos levou aos trabalhos de 

diferentes autores: DE SÁ, ett ali, 2011; LABURÚ e ZÔMPERO, 2011; RODRIGUES e 

BORGES, 2008; ANDRADE, 2011; MOREIRA e OSTERMANN, 1993; e DEWEY, 1979. 

Em seguida, buscou-se entender a dinâmica das aulas segundo esta perspectiva de ensino, nos 

levando aos trabalhos de: (PRAIA e GIL-PÉREZ, 2007; LIMA e MUNFORD, 2007; DE SÁ, 

ett ali, 2007; AZEVEDO, 2004; LABURÚ e ZÔMPERO, 2012; CLEMENT, 2013). As 

conclusões as quais chegamos após a apropriação das ideias desses diversos autores serão 
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expostas no capítulo seguinte, o qual norteou o planejamento e a execução da unidade didática 

que possibilitou a investigação da problemática desta pesquisa. 

A definição do público-alvo da pesquisa 

A próxima fase da pesquisa, segundo Thiollent (2005), caracteriza-se pela definição da 

amostragem da pesquisa, ou seja, qual será o público-alvo que irá compor o campo de 

observação da pesquisa. O público-alvo em questão seria composto pelos estudantes 

devidamente matriculados em uma das turmas do primeiro ano do Ensino Médio Integrado do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus 

Parnamirim, na qual o professor, um dos autores desta pesquisa, leciona. A disciplina em 

questão é Física I, cuja ementa abrange desde os conteúdos específicos de Mecânica Clássica 

até os de Termodinâmica. Das três turmas que atendiam a esse primeiro critério, uma delas 

nos pareceu mais adequada. Trata-se de uma turma de dependência, ou seja, de repetentes na 

disciplina. 

Os motivos pelos quais escolhemos esta turma foi o número reduzido de alunos 

(apenas 33) quando comparado ao número de alunos das outras duas turmas (41 alunos em 

cada). O fato de serem repetentes na referida disciplina (Física I) configurou-se como sendo 

mais um fator decisivo na escolha desta como turma piloto para aplicação da unidade didática. 

O uso de um método de ensino-aprendizagem diferenciado poderia contribuir, entre outros 

aspectos já citados anteriormente, para que esses estudantes alcançassem os requisitos 

mínimos impostos pelo Instituto para promoção e continuidade nos seus estudos, definidos 

simplesmente por meio de uma nota cujo mínimo aceitável é a nota 60. Ou seja, consideramos 

estes estudantes com uma situação de maior risco quando comparados aos outros 82 

estudantes ‘regulares’ que compunham as outras duas turmas de Física I. 

Planejamento da intervenção 

A etapa subsequente da pesquisa consiste na elaboração do Plano de Ação 

(THIOLLENT, 2005). Esta etapa caracteriza-se pelo planejamento das ações de intervenção a 

serem desenvolvidas em busca dos objetivos traçados. Trata-se de uma Unidade Didática 

composta por uma Sequência de Atividades Investigativas relativas à temática de flutuação 

dos corpos, discussão essa que faz parte do conteúdo específico de Hidrostática da referida 

disciplina. Tal conteúdo específico foi escolhido em função do momento no qual a turma se 

encontrava quando da intervenção (4º bimestre do ano letivo). A escola dispunha de todos os 
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recursos didáticos necessários apropriados para tal finalidade, porém, em número reduzido, 

fazendo com que os estudantes tivessem de compartilhá-los ao longo das atividades. 

Devido ao fato de todas as atividades que compunham esta Sequência de Atividades 

específica serem de caráter experimental e de o laboratório de Física da escola só comportar 

um máximo de aproximadamente 20 estudantes, todas as atividades foram realizadas na 

própria sala de aula. No tocante ao planejamento da Sequência de Atividades Investigativas, o 

professor se reunia periodicamente com a sua orientadora para pensarem em conjunto as 

atividades que poderiam ser desenvolvidas ao longo da intervenção, refletindo sobre a 

viabilidade ou não de certas atividades para os objetivos que se pretendia alcançar. Para 

Thiollent (2005), tais momentos de reunião e discussão conjunta sobre o Plano de Ação são 

chamados de Seminários, cujo objetivo é exatamente permitir com que os autores da 

pesquisam possam deliberar as ações a serem desenvolvidas a fim de os objetivos traçados 

anteriormente serem alcançados. Ainda segundo o estudioso, “o papel do seminário consiste 

em examinar, discutir e tomar decisões acerca do processo de investigação” (THIOLLENT, 

2005, p. 58). Nesses encontros, foram encaminhadas leituras que embasassem a elaboração 

das sequências de atividades na perspectiva investigativa assim como referências 

bibliográficas que abordassem o papel do erro no processo de ensino-aprendizagem. 

Execução e coleta de dados 

O processo de aplicação do plano de ação e coleta de dados corresponde à fase 

seguinte da pesquisa. Nesse momento, com todas as atividades já planejadas, foi posta em 

ação a unidade didática desenvolvida. Para facilitar o processo de coleta de dados para a 

pesquisa, todos os estudantes receberam um caderno para uso exclusivo nas atividades que 

seriam desenvolvidas na disciplina. Esses cadernos eram para eles fazerem quaisquer 

anotações que julgassem pertinente à atividade, seja em relação ao conteúdo específico 

trabalhado ou em relação à nova estratégia didática utilizada. E eram frequentemente 

recolhidos pelo professor para análise, permitindo acompanhar tanto o desenvolvimento do 

estudante ao longo das atividades como também a sua aceitação em relação ao ensino na 

perspectiva investigativa. 

Todas as aulas foram filmadas com o intuito de poderem ser analisadas futuramente e 

aperfeiçoadas cada vez mais. Essas filmagens também foram bastante úteis no momento da 

avaliação da aprendizagem, permitindo ao professor analisar os momentos mais importantes 

das atividades com maiores detalhes. Com a turma dividida em pequenos grupos, além das 
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filmagens, foi solicitado a eles que gravassem, com o uso dos seus próprios celulares, as 

conversas internas ao grupo. Com isso, seria possível ao professor identificar momentos de 

conflitos de ideias e as soluções buscadas pelos grupos para resolverem a situação. 

Análise e tratamento dos dados coletados 

Outra etapa da pesquisa consiste na análise e avaliação dos dados coletados. Este 

momento da pesquisa é considerado por Thiollent (2005) como um dos mais importantes, 

uma vez que implica novas aprendizagens aos participantes. Após as aulas, professor e 

orientador se reuniam novamente nos Seminários para discutirem sobre o desenvolvimento de 

cada atividade. Neste momento, os registros audiovisuais se fizeram imprescindíveis, 

principalmente o caderno de anotações pessoais dos estudantes, no qual frequentemente se 

encontravam observações pertinentes sobre o andamento das atividades. 

As conclusões sobre a aplicação do plano de ação foram organizadas de tal modo que 

possibilitou sua divulgação em eventos de caráter científico na área de Ensino de Física, 

regional (CARVALHO, 2014 e CARVALHO, 2015) e nacional (CARVALHO, 2015). Tal 

momento é chamado de divulgação externa por Thiollent (2005) e tem como propósito 

difundir os resultados obtidos para grupos ou pessoas que vivenciam mais ou menos a mesma 

situação poderem fazer uso da maneira que julgarem mais conveniente, de maneira a 

contribuir ainda mais para o desenvolvimento do ensino de ciências em nosso país, objetivo 

primordial do mestrado profissional ao qual os autores desta pesquisa estão vinculados. 

Todo o processo de elaboração e planejamento das atividades, assim como a análise 

dos resultados obtidos após a aplicação da unidade didática, será discutido nos capítulos 

posteriores. Mas, antes disso, serão expostas considerações a respeito dos trabalhos que 

embasaram todo esse processo de construção da unidade didática, desde a tomada de 

consciência sobre a natureza das atividades investigativas e o ensino de ciências naturais até 

as reflexões sobre o papel do erro no processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 3 

PLANEJANDO A INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA: UMA UNIDADE 

DIDÁTICA SOBRE FLUTUAÇÃO DOS CORPOS 

Os estudos feitos nos indicam que para uma boa intervenção didática o professor deve 

considerar os diversos fatores que figuram a prática docente, desde o seu planejamento, 

desenvolvimento e avaliação. Como visto no primeiro capítulo, consideramos que esses 

fatores podem ser mais bem compreendidos pela apropriação de ao menos dois referenciais 

teóricos: a função social do ensino e o conhecimento de como se aprende.  

Neste capítulo, serão discutidos os diversos fatores presentes ao longo da intervenção 

didática desenvolvida nesta pesquisa, assim como as estratégias escolhidas para melhor lidar 

com tais fatores, culminando na construção de uma unidade didática na perspectiva 

investigativa para o ensino da flutuação dos corpos, tendo em vista possibilitarem a análise do 

erro no processo de ensino-aprendizagem. 

3.1 A construção de uma unidade didática sobre a flutuação dos corpos 

Os objetivos educacionais no âmbito do IFRN 

A primeira pergunta sobre a função social do ensino estabelece a necessidade de o 

professor refletir sobre o propósito de se ensinar algo aos alunos, ou seja, para quê ensinar? 

No entanto, esta não deve ser uma pergunta a ser respondida apenas pelo professor, de forma 

isolada e individual, e sim por toda a equipe pedagógica, os quais, coletivamente, deverão 

chegar ao consenso de quais os objetivos a serem alcançados após a ação educativa. Apenas 

após a definição desses objetivos é que poderá se pensar e planejar a ação educativa, sempre 

visando a consecução dos objetivos traçados inicialmente. 

No que diz respeito à pesquisa aqui desenvolvida, o professor teve como elemento 

norteador de sua prática o Projeto Político Pedagógico do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Neste documento oficial, constam 

todos os aspectos e características que constituem a organização institucional da escola onde 

foi desenvolvida a pesquisa: IFRN campus Parnamirim. O IFRN é uma instituição de 

educação básica, superior e profissional especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica em suas diferentes modalidades de ensino. Sua função social é a de ofertar 

educação profissional e tecnológica de qualidade, gratuita e pública, com os compromissos de 
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formação humana integral, do exercício da cidadania e da produção e difusão do 

conhecimento, tendo em vista a transformação da realidade. 

Dentre os princípios que ancoram a formação oferecida pelo Instituto, destacam-se os 

da justiça social, cidadania, ética, emancipação, democracia, integração curricular, formação 

humana integral e inclusão social. Tais princípios norteiam o estabelecimento dos objetivos 

educacionais do IFRN, tais como a oferta de educação profissional técnica de nível médio (na 

forma integrada), o fomento da pesquisa como princípio educativo e o estímulo a processos 

educativos que levem à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento humano, 

cultural, científico e tecnológico (DANTAS e COSTA, 2012). 

Com isso, tem-se que a referida instituição de ensino é comprometida com a formação 

omnilateral do aluno, visando o desenvolvimento de competências e habilidades diversas que 

irá prepará-lo para o exercício da cidadania de forma consciente na sociedade. Dessa forma, o 

professor desta instituição deverá estar consciente e compromissado em desenvolver práticas 

pedagógicas que favoreçam o alcance de tais objetivos educacionais. 

A definição dos conteúdos da unidade didática segundo sua tipologia 

Como já exposto neste trabalho, os conteúdos que compõe os currículos escolares, 

tanto o dito tradicional como o oculto (ZABALA, 1998), podem ser classificados de 

diferentes formas de acordo com suas características próprias: factuais, conceituais, 

procedimentais e atitudinais. Tendo em vista a ementa da disciplina ministrada pelo professor 

e o momento em que se encontrava no calendário acadêmico (4º bimestre do ano letivo), este 

definiu quais seriam, especificamente, cada um dos conteúdos a serem trabalhados ao longo 

de sua intervenção didática. 

Para a definição dos conteúdos, fez-se necessário que o professor escolhesse 

primeiramente a temática abordada na unidade didática. Para tal, elegeu o tema Hidrostática, 

o qual trata basicamente dos fenômenos que envolvem fluidos em equilíbrio estático. No 

entanto, dentre tudo que poderia ser abordado relativo a essa temática, foi escolhido apenas os 

aspectos diretamente envolvidos com a flutuação dos corpos. Com isso, as diversas atividades 

que exploram tais conteúdos formaram a sequência de atividades que compõe a unidade 

didática sobre a flutuação dos corpos. 

Em relação aos conteúdos conceituais, o professor elegeu aqueles relacionados ao 

conceito de densidade de um corpo e força de empuxo sobre ele. Dessa forma, os conteúdos 

conceituais presentes nas atividades desenvolvidas ao longo das aulas foram: definição e 
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compreensão da grandeza física densidade, assim como sua formulação matemática; 

compreensão a respeito do peso aparente de um corpo imerso em um fluido; definição e 

compreensão da grandeza física força de empuxo, assim como sua formulação matemática; 

relação existente entre estas duas grandezas físicas; e compreensão das condições de flutuação 

dos corpos. 

Considerando os conteúdos conceituais estabelecidos, também se puderam definir 

quais seriam os conteúdos factuais a serem abordados ao longo desta sequência didática. 

Basicamente, os conteúdos elencados foram: nomes dos instrumentos de medida a serem 

utilizados; formulação matemática para o cálculo da densidade de um corpo; formulação 

matemática para o cálculo da força de empuxo sobre um corpo; e unidades de medida para as 

grandezas envolvidas. 

Em relação aos conteúdos de natureza procedimental, julgou-se pertinente o 

desenvolvimento de: manuseio de instrumentos de medidas; coleta e análise de dados; 

construção de tabelas; operacionalização matemática (cálculo); e raciocínio lógico. Por fim, 

quanto aos conteúdos atitudinais, foram escolhidos: capacidade de trabalhar em equipe; 

dedicação às atividades; respeito aos colegas e ao professor; e arguição oral e argumentação. 

A organização do espaço-tempo das aulas 

Com base nas reflexões feitas no capítulo anterior e visando os objetivos dessa 

pesquisa, chegou-se à conclusão de que a melhor forma de organização social da sala de aula 

é na forma de equipes fixas. Com ela, seria possível trabalhar satisfatoriamente os diferentes 

tipos de conteúdo já citados anteriormente, possibilitando atender às finalidades as quais se 

pretende alcançar. 

Em relação ao espaço físico onde iriam ocorrer as aulas, teríamos como local mais 

adequado o laboratório de Física da escola, uma vez que todas as atividades que compõem a 

unidade didática teriam caráter experimental, mesmo reconhecendo que na perspectiva 

investigativa isso não é uma obrigatoriedade. No entanto, surgiu uma dificuldade que 

impossibilitou a realização das aulas neste local: a capacidade máxima do laboratório. O 

laboratório de Física da referida escola é composto basicamente por quatro bancadas que 

comportam, de forma segura e confortável, cinco a seis alunos. Com isso, para uma atividade 

de caráter experimental, tem-se um limite máximo de 24 alunos para que essa atividade possa 

ser desenvolvida de forma proveitosa. 



P á g i n a  | 73 

 

 

 

Como a unidade didática seria desenvolvida para uma turma de 33 alunos, seria 

inviável trabalhar em um ambiente como o laboratório de Física da escola. Com isso, optou-se 

por desenvolver todas as atividades na própria sala de aula, estando os alunos agrupados em 

pequenos grupos de até quatro componentes. Devido ao número também limitado de alguns 

materiais e instrumentos de medida, tais grupos também poderiam compartilhar esses 

materiais nos momentos em que fosse necessário. 

Consoante à organização temporal das aulas, e considerando que o público-alvo desta 

intervenção pedagógica era uma turma de repetentes da 1ª série do ensino técnico-integrado 

do IFRN, não foi possível modificar o tempo de realização das mesmas. Tal dificuldade 

estava relacionada ao fato de que nem todos os alunos da turma cursavam necessariamente as 

mesmas disciplinas, ou seja, a alteração do horário afetaria o planejamento de vários 

professores de outras disciplinas, assim como também a rotina de outros alunos os quais não 

cursavam a disciplina de Física I, mas que faziam parte da mesma turma. Dessa forma, todas 

as atividades foram planejadas para um intervalo de tempo de 90 minutos (duas aulas 

consecutivas). 

A estrutura das atividades segundo a perspectiva do Ensino por Investigação 

A estrutura das atividades que compuseram a unidade didática sobre a flutuação dos 

corpos obedeceu aos critérios estabelecidos pela perspectiva de ensino investigativo, 

conforme o referencial teórico adotado nesta pesquisa. Os devidos cuidados foram tomados 

quanto à preocupação de garantir, ao longo da realização de cada uma das atividades, o 

alcance a todos os critérios exigidos de uma prática educativa que se comprometa com o 

ensino na perspectiva construtivista, como: a exploração dos conhecimentos prévios dos 

alunos; a garantia de significado e sentido das atividades para os alunos, motivando-os a 

participarem das atividades; a adequação entre o nível de dificuldade das atividades propostas 

e o nível de desenvolvimento dos alunos; a garantia dos momentos de conflito cognitivo e 

atividade mental dos discentes; e a possibilidade de exercício da autonomia e do 

autoconhecimento dos estudantes. 

Assim, as atividades foram organizadas da seguinte forma: cada grupo era composto 

por um máximo de quatro componentes que receberam um caderno para uso pessoal e 

exclusivo na unidade didática. A intenção em distribuir os cadernos era a de possibilitar aos 

alunos um espaço para registros diversos tanto sobre a atividade em si como também sobre a 

nova estratégia de ensino que fora utilizada, relatando os pontos positivos e negativos 
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surgidos. O uso dos cadernos pessoais também permitia aos alunos exercitarem a escrita, uma 

das habilidades que figuravam entre os objetivos propostos pelas atividades. 

De forma semelhante, cada grupo também recebeu (a cada nova aula) um roteiro da 

atividade a ser desenvolvida no momento. O intuito deste roteiro não era o de definir um 

direcionamento das ações dos alunos nas atividades, até porque este não é o propósito de uma 

atividade na perspectiva investigativa, mas sim o de nortear o grupo quanto aos momentos 

característicos da atividade, como já explicitado anteriormente. 

Este roteiro coletivo obedecia a uma estrutura mais ou menos padronizada para todas 

as atividades que compuseram a unidade didática, sendo composto pelos seguintes tópicos: 

elaboração das hipóteses; elaboração do plano de trabalho, dividido em três subitens 

(materiais utilizados, montagem experimental e justificativa); reformulação das hipóteses 

(ANEXO 2) e, consequentemente, reformulação do plano de trabalho (caso o grupo julgasse 

necessário); coleta e tratamento dos dados (para determinadas atividades); e análise dos 

resultados. Percebe-se que os tópicos elencados no roteiro da atividade são abertos e pouco 

restritivos, ficando o grupo responsável por modelá-lo conforme julgassem necessário. 

De um modo geral, as atividades decorriam da seguinte forma: com os cadernos para 

registros individuais já distribuídos, as atividades tinham início com o chamado momento de 

sensibilização, em que se objetivava estimular os alunos através de questionamentos 

intrigantes e relevantes para eles, de modo a despertar a curiosidade e o espírito investigativo, 

que são condições necessárias para as atividades ocorrerem de forma harmoniosa e 

proveitosa. Este momento também era oportuno para causar os chamados conflitos cognitivos, 

os quais se devem fazer presentes em uma atividade desenvolvida na perspectiva 

construtivista (ZABALA, 1998). 

Os alunos começavam então a levantar as mais variadas hipóteses as quais podiam 

justificar ou explicar o que estava sendo demonstrado neste primeiro momento, sendo estas 

ideias registradas no quadro pelo professor, que, por sua vez, incentivava os alunos a 

registrarem também em seus cadernos pessoais. Vale salientar que este momento de 

sensibilização era puramente demonstrativo, ou seja, ainda não havia a participação do aluno 

no que diz respeito à manipulação de materiais. A intenção era a de que eles participassem 

questionando e sugerindo soluções para um problema que a princípio parecia simples, mas 

não era tão trivial assim. 
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Após sentir que as discussões já estavam rendendo o suficiente e os alunos já 

demonstravam estar instigados para novas investigações, foram distribuídos os roteiros 

coletivos para todos os grupos e encaminhada uma nova situação passível de investigação. 

Essa nova situação era chamada de situação-problema, ou simplesmente de problema. 

Tratava-se de outra situação aparentemente simples de se resolver, mas que, na verdade, não 

tinha nada de simples. Neste momento, a figura do professor ficava em segundo plano, sendo 

o papel deste apenas o de orientar as ações dos grupos, não indicando possíveis caminhos, 

mas questionando os encaminhamentos definidos pelos grupos. Quando solicitada a atenção 

do professor pelos grupos, este não respondia aos questionamentos dos alunos, e sim devolvia 

com outra pergunta que fizesse com que eles pensassem mais a respeito do que estavam 

fazendo. 

Esta postura é condizente com o que se espera do professor em uma atividade na 

perspectiva investigativa, deixando de lado a postura autoritária e imponente, a qual 

convencionalmente o coloca como o personagem principal do processo de ensino-

aprendizagem, para assumir a figura do mediador da aprendizagem, orientando os alunos ao 

longo desse processo (AZEVEDO, 2004). Era neste momento no qual os alunos 

desenvolviam um dos objetivos principais da atividade: o trabalho coletivo, respeito à opinião 

dos colegas e o desenvolvimento da argumentação, ou seja, a capacidade de defender o seu 

próprio ponto de vista. Apesar de haver diferentes hipóteses entre os seus componentes, o 

grupo deveria elencar apenas aquelas mais relevantes, e isso só era possível a partir de uma 

discussão harmoniosa e respeitosa entre eles. 

Definidas as hipóteses que o grupo julgava serem suficientes para responder ao 

problema proposto, o próximo passo era a elaboração do plano de trabalho. De todos os 

materiais disponibilizados na mesa, o grupo deveria escolher apenas aqueles necessários e 

suficientes para compor o aparato experimental que viesse a solucionar o problema. A 

montagem e o procedimento experimental e a justificativa para tal escolha também deveriam 

ser registrados no roteiro coletivo (e no caderno para registro individual, caso eles quisessem), 

de modo a permitir ao professor compreender o raciocínio do grupo naquele momento para 

tentar resolver o problema proposto, ou seja, quais pressupostos teóricos estavam envolvidos 

no desenvolvimento desse plano de trabalho. Vale destacar que os grupos ainda não podiam 

manipular nenhum dos instrumentos que estavam sendo disponibilizados. No máximo, os 

componentes podiam ir à mesa para tirar alguma dúvida sobre os equipamentos quanto às 

suas características ou ao seu modo de funcionamento, mas sem realizar nenhuma medida. 
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O momento seguinte consistia em uma discussão coletiva dos planos de trabalho de 

cada grupo. Um ou dois componentes de cada grupo se responsabilizavam por externar aos 

demais grupos as hipóteses definidas pelo seu grupo, registrando-as no quadro, e a estrutura 

do plano de trabalho correspondente. Os objetivos de se implementar esse momento no 

desenvolvimento das atividades eram dois: primeiro, o de exercitar a arguição oral dos 

componentes, uma vez que deveriam falar em público para toda a sala de aula; o segundo era 

o de permitir a reflexão dos demais grupos quanto à existência de outras hipóteses que 

explicariam o mesmo fenômeno ou resolveria o mesmo problema inicial, mas que não 

figuraram entre as hipóteses do seu grupo em um primeiro momento de discussão. 

Julgar se essas hipóteses ou o procedimento sugerido por outro grupo eram relevantes 

ou não, requer uma análise cuidadosa dos componentes do grupo, o que exigia mais uma 

rodada de discussões internas. Vale ressaltar que cada grupo que se apresentava estava sujeito 

aos questionamentos dos demais grupos caso surgisse alguma dúvida mais específica quanto à 

construção do plano de trabalho. Além do mais, deve-se considerar que este momento não 

pode ser compreendido como uma oportunidade de se aproveitar das ideias de outro grupo, 

mas sim como um momento de troca de informações e ideias que contribuíam para os alunos 

alcançarem ao final da atividade os objetivos propostos. 

Após todos os grupos apresentarem suas hipóteses e os seus respectivos planos de 

trabalho, eles tiveram a oportunidade de fazer modificações em sua estrutura, tanto no que diz 

respeito ao levantamento das hipóteses quanto em relação aos aspectos procedimentais. Caso 

o grupo não quisesse realizar nenhuma modificação em seu plano de trabalho, ele poderia dar 

início à parte prática, pondo-o em ação. 

O quinto momento destas atividades era essencialmente de ordem experimental. Mais 

uma vez, vale ressaltar que o uso de atividades de caráter experimental foi uma opção dos 

autores desta pesquisa por considerarem que a temática envolvida era bastante sugestiva para 

o desenvolvimento deste tipo de atividade. No entanto, reconhece-se que o fato de uma 

atividade ser experimental não implica que ela esteja de acordo com a perspectiva 

investigativa já que os critérios que caracterizam uma atividade como sendo investigativa ou 

não estão relacionados à forma como ela é desenvolvida e não em relação aos materiais que 

foram utilizados (AZEVEDO, 2004). 

Com isso, a possibilidade de manipulação de materiais e coleta de dados permitia o 

desenvolvimento de algumas das habilidades e técnicas definidas aqui neste trabalho: 
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coordenação motora, raciocínio lógico, construção de tabelas, operacionalização matemática, 

dentre outras. Estas capacidades são essenciais para o desenvolvimento científico dos 

estudantes, principalmente quando se trata de um instituto de educação, ciência e tecnologia 

como o IFRN, cujo um dos objetivos é a formação de qualidade dos profissionais de nível 

técnico. 

Devido ao número limitado de instrumentos, os grupos se revezavam na bancada para 

poderem efetuar as medidas ou executarem os procedimentos que julgassem ser necessários. 

Mais uma vez, o papel do professor foi o de apenas acompanhar o processo, para evitar 

possíveis acidentes ou que as ações encaminhadas pelo grupo fugissem drasticamente dos 

objetivos da atividade. Para isso, o professor fez uso de questionamentos que frequentemente 

levavam os grupos a refletirem sobre a sua prática. 

Em seguida, após todos os grupos realizarem os testes que julgaram necessários, dava-

se início ao sexto momento da atividade: a análise dos dados. Estando novamente em seus 

pequenos grupos, os alunos deveriam discutir entre si os resultados obtidos no momento de 

coleta dos dados e aplicação do plano de trabalho. A intenção deste momento era a de 

promover mais discussões entre eles de modo a favorecer o desenvolvimento de atitudes 

como as já comentadas nos parágrafos anteriores: trabalho em equipe, respeito às opiniões 

divergentes, capacidade de argumentação, entre outras. Essas discussões se faziam necessárias 

pois o grupo deveria, ao final da atividade, registrar no roteiro da atividade a sua conclusão a 

respeito dos resultados encontrados, confirmando o motivo de suas hipóteses serem coerentes 

com esses resultados ou justificando a razão delas terem sido refutadas pela prática 

experimental. 

Após a finalização dos roteiros da atividade por parte dos grupos, o professor 

encaminhava o último momento da atividade: a síntese coletiva. Neste momento, professor e 

alunos, agora no grande grupo, discutiam sobre o desenvolvimento da atividade, destacando 

os principais momentos da investigação, e os resultados alcançados por cada um dos grupos. 

Com as hipóteses registradas no quadro, o professor podia fazer a conexão entre as ideias 

iniciais de cada um dos grupos e os resultados os quais eles chegaram, tornando-se um 

momento de muitos esclarecimentos sobre o que aparentemente estava confuso para os alunos 

compreenderem. 

Para enriquecer a atividade, o professor sugeria outras possibilidades de 

experimentação que não tivessem sido sugeridas pelos próprios grupos, de modo a contribuir 
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para uma análise dos resultados ainda mais consistente. Ao final, o professor convidava todos 

os grupos a colaborarem na construção da síntese coletiva, que era a explicação de um 

determinado fenômeno ou a sugestão de uma solução para o problema proposto. 

Este era o momento mais adequado para a aquisição conceitual, já que eram 

analisados tanto os limites de validade das hipóteses que se mostraram inconsistentes com os 

resultados experimentais como também os elementos das hipóteses os quais corroboraram 

com tais resultados que muito se assemelhavam com os do modelo teórico aceito. Com a 

síntese coletiva construída, o conceito científico que devia ser trabalhado na referida aula 

toma corpo e forma, permitindo associações com outras possíveis atividades que não foram 

propostas ou também com fenômenos relacionados ao cotidiano ou às tecnologias do nosso 

dia a dia as quais não foram citadas. 

Os mecanismos de avaliação dos conteúdos segundo sua tipologia 

Como já discutido neste trabalho, os momentos de avaliação da aprendizagem e da 

própria prática de ensino constituem etapas fundamentais para o êxito de sua aplicação 

(ZABALA, 1998). No que diz respeito à avaliação da aprendizagem dos alunos, era 

necessário que os instrumentos de avaliação fossem coerentes com os tipos de conteúdo a 

serem analisados, uma vez que cada um deles requer um tipo de avaliação específico, de 

maneira que o professor seja capaz de verificar o grau de desenvolvimento de determinado 

conteúdo pelos alunos. Os quatro tipos de conteúdo (conceitual, procedimental, factual e 

atitudinal) foram divididos em apenas três eixos: procedimental; atitudinal; e conceitual-

factual. Tal divisão levou em conta que os conteúdos factuais, de certa forma, estão 

intimamente relacionados com os conteúdos conceituais, não se fazendo necessária a 

distinção entre eles para efeito de avaliação.  

O eixo atitudinal foi dividido em uma tabela (ANEXO 1) contendo três itens. Esses 

itens estavam relacionados aos critérios de avaliação que contemplavam algumas das 

capacidades a serem desenvolvidas conforme esse tipo de conteúdo, ao mesmo tempo que 

representavam uma análise dos roteiros coletivos preenchidos por eles ao longo do 

desenvolvimento das atividades. 

Os itens que compuseram essa tabela foram: plano de trabalho, correspondente à 

análise da estrutura do plano de trabalho construído por eles, ou seja, organização das ideias, 

seleção de materiais de forma adequada, coerência na elaboração da montagem experimental 

e organização na coleta e análise dos dados; análise e argumentação, correspondendo 
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principalmente ao momento de desfecho das atividades, onde os grupos deveriam realizar a 

análise dos resultados registrando em seus roteiros coletivos, de forma coerente e bem 

argumentada; e dedicação, fazendo referência de um modo geral a todos os aspectos relativos 

às capacidades atitudinais, como trabalho em equipe, participação, respeito aos colegas e suas 

opiniões, valores, etc. 

Os dois primeiros itens representavam uma avaliação coletiva do grupo, uma vez que 

todos esses aspectos deveriam ser construídos coletivamente ao longo das discussões dentro 

do próprio grupo. Para facilitar o processo de análise das atividades, todas as aulas foram 

filmadas com o intuito de analisar posteriormente o desenvolvimento das atividades. No 

entanto, todas as atividades foram filmadas de uma posição estacionária, já que a presença de 

um auxiliar para ajudar na gravação dessas atividades não foi possível. 

Para tentar superar essa dificuldade, foi solicitado que os alunos, fazendo uso dos seus 

próprios aparelhos celulares, gravassem o áudio das conversas dos grupos, pelo menos nos 

primeiros momentos da atividade e no momento de análise dos resultados, de modo que o 

professor pudesse posteriormente ouvir as discussões geradas ao longo das mesmas. Ao final 

de todo o processo, foram reunidas as filmagens e algumas gravações, os roteiros coletivos e 

os cadernos individuais, a fim de mensurar os pontos positivos e negativos de cada aluno ao 

longo da realização das atividades. Dessa forma, entendemos que a avaliação torna-se 

processual e não apenas um momento específico como geralmente ocorre no ensino 

convencional, possibilitando uma análise mais justa e precisa do desenvolvimento do 

estudante ao longo da aplicação da unidade didática. 

Em relação ao eixo procedimental, foram utilizadas como ferramenta de avaliação 

práticas experimentais referentes aos conteúdos trabalhados. Em dois momentos específicos, 

paralelos à condução da unidade didática, os estudantes realizaram práticas experimentais que 

possuíam caráter avaliativo. Para ambos os momentos, o professor elaborou um roteiro 

específico de modo que os mesmos grupos participantes das aulas investigativas realizassem a 

prática sugerida, agora no próprio laboratório de Física da escola. O objetivo em se propor tais 

práticas experimentais era o de favorecer o desenvolvimento de técnicas e habilidades 

próprias do trabalho científico, como as já citadas neste trabalho: manuseio de instrumentos 

de medidas; coleta e análise de dados; construção de tabelas; operacionalização matemática 

(cálculo); e raciocínio lógico. 
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O primeiro roteiro aplicado junto aos alunos dizia respeito ao conceito de densidade. 

Neste, foi solicitado primeiramente que os grupos refletissem sobre as condições para 

determinados objetos flutuarem quando imersos em um meio. Em seguida, tornava-se 

necessário que calculassem a densidade dos objetos e líquidos disponibilizados. Com esses 

resultados, os grupos seriam capazes de analisar e justificar o comportamento de cada um dos 

objetos quando imersos nos líquidos disponibilizados. 

O segundo roteiro seguiu uma lógica semelhante. Foi solicitado a eles a reflexão sobre 

as condições de flutuação de um objeto fazendo-se uso de argumentos que não levassem em 

consideração aspectos relacionados à densidade dos objetos ou dos meios em questão. 

Posteriormente, seria necessário que os grupos calculassem as forças que atuavam sobre os 

objetos disponibilizados, basicamente as forças peso e de empuxo. Com os resultados obtidos 

nesta atividade, eles seriam capazes de analisar e justificar o comportamento destes objetos 

quanto à possibilidade de flutuação ou não. 

Por fim, no que diz respeito ao eixo conceitual-factual, o professor fez uso da 

aplicação de duas provas escritas individuais que contemplassem os conceitos de densidade e 

força de empuxo. Paralelo à condução da unidade didática, o professor aplicou as provas com 

a turma em dois momentos, para que cada um pudesse contemplar os conteúdos específicos já 

mencionados. 

O intuito de se utilizar tal ferramenta de avaliação foi o de que favorecem a 

consecução de certos objetivos educacionais ligados ao desenvolvimento de capacidades de 

ordem conceitual e factual, como já justificado nesta pesquisa, tais como: definição e 

compreensão das grandezas físicas densidade e força de empuxo, assim como suas 

formulações matemáticas e suas respectivas unidades de medida; nome dos instrumentos de 

medida utilizados para suas medições; relação existente entre essas duas grandezas físicas; e 

compreensão das condições de flutuação dos corpos, permitindo aos alunos o entendimento de 

situações e fenômenos do seu dia a dia. 

A primeira prova dizia respeito ao conceito de densidade de um corpo e de um meio. 

Foram selecionadas apenas três questões que contemplassem tal conceito. Tais questões 

possuíam caracteres diferentes: uma explorava mais a ferramenta matemática enquanto as 

outras eram essencialmente teóricas. A segunda prova assumiu uma estrutura semelhante à 

primeira, no entanto, contemplava primordialmente o conceito de força de empuxo. Era 
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composta também por três questões, sendo duas delas de caráter mais quantitativo e apenas 

uma com perfil teórico. 

Para auxiliar os alunos ao longo deste processo, tendo em vista a aplicação dessas duas 

provas, o professor trabalhou com uma lista de exercícios onde continha questões tanto 

teóricas quanto essencialmente práticas, ou seja, que valorizavam principalmente a ferramenta 

matemática. Esta lista foi disponibilizada aos alunos no sistema de gestão escolar do instituto 

no primeiro dia de aplicação da unidade didática, contemplando os dois conceitos específicos 

que embasavam as atividades investigativas. 

Como momento para tirar dúvidas dos alunos, acerca tanto da lista de exercícios (ou 

exercícios do livro didático) como também das próprias atividades que eram desenvolvidas, a 

escola orienta aos seus professores, conforme organização didática da mesma, que 

disponibilizem um horário no contra turno da turma para este momento de sanar dúvidas 

sobre os conteúdos. Esses momentos são chamados de Centros de Aprendizagem (CA’s), 

ocorrendo semanalmente em dois horários seguidos. Os CA’s também eram utilizados para 

correção das avaliações propostas, sejam provas ou práticas experimentais, permitindo ao 

aluno refletir sobre o seu desempenho nelas. 

Com isso, o professor tinha a sua disposição ferramentas didáticas diversas para a 

avaliação da aprendizagem, permitindo a ele verificar o grau de desenvolvimento dos alunos 

em relação a cada um dos tipos de conteúdo. Como também previsto na organização didática 

da escola, o professor teve de atribuir para cada uma dessas avaliações uma nota, conforme a 

natureza da atividade avaliativa, de modo a se adequar ao sistema de pontuação vigente na 

escola, no qual para cada bimestre os alunos podem alcançar um máximo de cem pontos. 

Estabelecimento do contrato didático 

Como forma de preparar os alunos para a nova estratégia de ensino que viria a ser 

utilizada pelo professor nos encontros subsequentes, este achou necessário que houvesse o 

estabelecimento de um novo contrato didático com a turma, de modo a firmar um acordo 

entre ambas as partes sobre a dinâmica das atividades as quais seriam desenvolvidas, assim 

como os mecanismos de avaliação da aprendizagem que seriam utilizados. Para não se limitar 

a uma mera exposição dos elementos característicos do ensino investigativo, o professor 

desenvolveu uma atividade conjunta com os alunos em tal perspectiva, destacando os 

principais momentos da atividade. 



P á g i n a  | 82 

 

 

 

Para tanto, o professor escolheu o tema pressão atmosférica para trabalhar com os 

alunos neste momento de firmamento do contrato didático. A atividade consistia em 

basicamente explicar um determinado fenômeno reproduzido pelo professor. Tratava-se de 

um experimento simples no qual o professor fazia uso apenas de um copo descartável com 

volume de 200 ml, água e um pedaço de papel grande o suficiente para cobrir a boca do copo. 

A questão problema da atividade e que iria desencadear toda a investigação era: o que irá 

acontecer com a água contida no copo quando eu retirar a mão que segura o papel sob a 

boca do copo? Vale destacar que nesta situação o copo estaria parcialmente cheio com água e 

emborcado, estando o professor segurando o papel preso à boca do copo e impedindo que a 

água caísse. 

A partir deste momento, professor e alunos iniciaram a investigação do problema, 

estando o primeiro responsável por apresentar os momentos característicos de uma atividade 

investigativa. Com isso, foram elaboradas diversas hipóteses para a solução do problema, 

sendo todas elas debatidas entre os alunos e registradas no quadro para futura discussão. 

Tendo a turma elencado as hipóteses para a investigação, passou-se para o segundo momento: 

a construção do plano de trabalho. Por se tratar de uma atividade essencialmente 

demonstrativa, a escolha dos materiais da investigação já estava de certa forma determinada. 

No entanto, caberia aos alunos explicarem em maiores detalhes o que iria ocorrer com a água 

contida no copo, apresentando uma justificativa científica para este fenômeno. 

Cada uma das justificativas apresentadas foram novamente debatidas e anotadas no 

quadro para futura discussão. Esse momento de discussão das justificativas tornou-se 

importante para evidenciar a possibilidade de reformulação das hipóteses e consequentemente 

do plano de trabalho, o qual se caracteriza como sendo o terceiro momento da atividade 

investigativa. Passado esse momento, o experimento era então realizado e o resultado 

analisado pela turma. Novas propostas de experimentação foram sugeridas, variando-se 

algumas das variáveis do problema, como a quantidade de água contida no copo e o tipo de 

papel a ser utilizado. Todas as observações foram de suma importância para a construção da 

síntese coletiva. Retornando para as hipóteses e justificativas que foram registradas no 

quadro, alunos e professor puderam sintetizar os principais conceitos relacionados ao 

experimento, sendo possível construir o conceito de pressão atmosférica. 

Sabe-se que para trabalhar com tal conceito de forma satisfatória seriam necessárias 

várias outras atividades, constituindo talvez uma nova unidade didática, específica para o 
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conceito de pressão. No entanto, como já dito anteriormente, a intenção do professor era 

apenas a de apresentar essa nova estratégia de ensino aos alunos como forma de firmamento 

do novo contrato didático entre estes e o professor, possibilitando um primeiro contato dos 

mesmos com a nova proposta de ensino a ser utilizada. 

3.2 A sequência de atividades da unidade didática 

A unidade didática sobre flutuação dos corpos foi estruturada a partir de uma 

sequência de cinco atividades desenvolvidas ao longo de 13 encontros, entre atividades em 

sala de aula, práticas de laboratório e atividades avaliativas. Cada um desses encontros teve 

duração de 90 minutos, correspondendo a duas aulas consecutivas. A cada nova atividade, 

eram disponibilizados aos grupos novos roteiros coletivos. Os cadernos para registros 

pessoais eram frequentemente recolhidos pelo professor para uma análise do seu conteúdo, 

sendo então devolvidos aos alunos no encontro seguinte, de modo que os mesmos pudessem 

fazer uso dos cadernos para estudo em casa. 

O conceito de densidade – parte 1 

Como planejado, a primeira aula da unidade didática contemplaria o conceito de 

densidade. Mesmo considerando que o contrato didático desta nova perspectiva de ensino foi 

firmado no encontro anterior, tendo os alunos vivenciado superficialmente a dinâmica de uma 

atividade investigativa, levou-se em consideração que este seria de fato o primeiro contato 

deles com uma atividade de caráter investigativo. Como destacado no plano de aula (ANEXO 

3), o objetivo geral da atividade era fazer com que os discentes percebessem quais são as 

variáveis que influenciam na flutuação ou não dos corpos. É importante destacar que o 

professor que a conduziu não tinha o interesse de, em um primeiro momento, trabalhar com o 

termo densidade, mesmo considerando que este poderia surgir ao longo das discussões, já 

que, por se tratar de uma turma de dependência, era de se esperar que todos os alunos, em 

algum momento, tivessem tido contato com esse conceito no ano anterior. 

No entanto, como especificado nos objetivos específicos da aula (ANEXO 3), o 

professor tinha a intenção permitir: a construção dos conceitos físicos relacionados à 

flutuação dos corpos; o desenvolvimento de atitudes por parte dos alunos, tais como trabalho 

em equipe, curiosidade, dedicação e poder de argumentação; e a apreensão de técnicas e 

habilidades experimentais, como o manuseio de materiais e a interpretação de resultados. 

Quanto aos materiais didáticos utilizados pelo professor, estava a sua disposição uma bolinha 
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de borracha (frescobol), uma moeda de zinco de 50 centavos, um recipiente de plástico 

transparente, água, e vários pedaços de massa de modelar. 

Quanto ao desenvolvimento da atividade (ANEXO 4) e considerando a estrutura 

organizativa especificada anteriormente neste trabalho, a tarefa teria início com o momento de 

sensibilização no qual o professor apresentaria uma brincadeira em que os alunos deveriam 

adivinhar o comportamento de diversos objetos ao serem colocados dentro do recipiente 

contendo água, ou seja, se eles flutuariam ou não. A partir daí os educandos seriam 

questionados sobre o porquê de alguns objetos flutuarem e outros não, mesmo quando 

colocados em um mesmo recipiente contendo água. 

A intenção era que surgissem nas falas dos estudantes, mesmo que de forma intuitiva, 

as primeiras concepções a respeito das condições para a flutuação dos corpos, o que levaria a 

outras discussões mais aprofundadas, ou seja, ligadas ao conceito de densidade de um corpo e 

do meio. Para amadurecer ainda mais a discussão que poderia surgir entre os alunos, o 

professor faria uso de um dos objetos utilizados (uma bolinha feita de massa de modelar) para 

levantar novos questionamentos. Para tanto, o docente lançaria a seguinte pergunta: como 

fazer a massa de modelar flutuar? Esta pergunta viria a se configurar como sendo o segundo 

momento da atividade, a apresentação da situação problema. 

Tendo o professor apresentado a situação problema, ele poderia distribuir os roteiros 

da atividade para que os grupos dessem início ao momento de investigação, cujo objetivo 

principal seria o de desenvolver uma estratégia para fazer com que a bolinha de massa de 

modelar, que inicialmente afundaria, passasse a flutuar quando colocada no recipiente com 

água. Após a elaboração das hipóteses por parte dos grupos e a construção de seus planos de 

trabalho, todos eles apresentariam sua estratégia aos demais, configurando-se como um 

momento de socialização do trabalho científico. 

Em seguida, tendo as equipes a possibilidade de reformular seus respectivos planos de 

trabalho, cada um iria executar sua estratégia para fazer com que o pedaço de massa de 

modelar viesse a flutuar no recipiente com água, analisando o resultado encontrado e 

registrando-o em seu roteiro coletivo. A atividade teria fim com o momento de síntese 

coletiva. Neste, professor e alunos discutiriam coletivamente os resultados alcançados por 

cada grupo identificando a razão pela qual algumas estratégias tivessem sucesso e outras não. 

A intenção é que surgissem, ao longo da discussão, os conceitos físicos relacionados à 

flutuação dos corpos, como: massa de um corpo, volume ocupado por este e a relação 
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existente entre estas duas grandezas, que define a densidade dele. O professor poderá 

apresentar outras estratégias possíveis, caso não tenham sido sugeridas pelos grupos, para 

resolver o desafio proposto de modo a enriquecer ainda mais a discussão. Com isso, 

pretendia-se formular a síntese coletiva destacando, ainda que não matematicamente, algumas 

das variáveis responsáveis pela flutuação dos corpos, o que permitirá discutir em outro 

momento sobre o conceito de densidade de um corpo. 

O conceito de densidade – parte 2 

A segunda aula da unidade didática também ficou incumbida de trabalhar o conceito 

de densidade. Tendo os alunos vivenciado de fato uma aula na perspectiva investigativa no 

encontro anterior e levando em consideração as discussões a respeito das variáveis que 

influenciam na flutuação de um corpo, esta atividade tinha como principal objetivo permitir 

que os alunos compreendessem as condições para que um objeto flutue ou não quando imerso 

em um meio líquido. 

Já os objetivos específicos que constam no plano de aula (ANEXO 5) foram: a 

construção dos conceitos físicos relacionados à densidade de um corpo; desenvolvimento de 

atitudes por parte dos alunos, tais como: trabalho em equipe, curiosidade, dedicação e poder 

de argumentação; apreensão de técnicas e habilidades experimentais, como o manuseio de 

materiais e a interpretação de resultados. Quanto aos materiais didáticos utilizados pelo 

professor, estava a sua disposição diversas garrafas do tipo PET de tamanhos variados, fita 

adesiva do tipo isolante, barbante, um recipiente de plástico transparente e água. Além destes, 

o docente fez uso de alguns recursos didáticos digitais, como computador, projetor multimídia 

e acesso à internet. 

No que diz respeito ao desenvolvimento da atividade (ANEXO 6), esta teria como 

momento de sensibilização o uso de fragmentos de uma reportagem em site da internet sobre 

o naufrágio do navio Costa Concordia no ano de 2012 na ilha italiana Isola del Giglio, assim 

como a operação para o resgate da embarcação. Após a leitura conjunta dos fragmentos dessa 

reportagem, o professor indagaria aos alunos quanto às estratégias que poderiam ser utilizadas 

para resgatar o navio em questão, uma vez que os fragmentos escolhidos da reportagem não 

continham informações específicas sobre tal operação, justamente para não induzi-los a uma 

resposta. 

A intenção era promover a discussão entre eles sobre as condições de flutuação dos 

corpos quando imersos em um determinado líquido, já que, para se resgatar uma embarcação 
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naufragada, pode-se usar como estratégia a emersão do objeto para reboque. Da mesma forma 

que na atividade anterior, o intuito era que surgissem nas falas dos alunos as concepções 

prévias a respeito das condições para a flutuação dos corpos, o que levaria às discussões 

relacionadas ao conceito de densidade de um corpo. Para aprofundar as questões, o docente 

apresentaria a situação problema a partir do lançamento do seguinte desafio: como o seu 

grupo procederia para resgatar a garrafa que está submersa no recipiente? Trata-se de uma 

garrafa do tipo PET de aproximadamente 600 ml de capacidade preenchida completamente 

com água de modo que, inicialmente, ela esteja totalmente submersa no recipiente plástico 

contendo água. 

Tal opção por uma situação muito mais simples se deu devido à complexidade da 

situação real em que ocorreu o acidente do navio da reportagem. Uma atividade que 

pretendesse simular a situação real deveria levar em conta todas as variáveis envolvidas, 

como o tamanho e a localização do buraco no casco do navio, o apoio dele nas rochas da ilha 

etc. Como tal aproximação seria inviável para o que se pretende nesta unidade didática, 

optou-se pela situação da garrafa submersa no recipiente, sem pretender fazer nenhuma 

analogia com o ocorrido no acidente do navio. Com a apresentação da situação problema e a 

distribuição dos roteiros da atividade, dar-se-ia início à investigação da atividade, tendo como 

objetivo principal o resgate da garrafa PET que estaria submersa no recipiente contendo água. 

Após a elaboração das hipóteses e a construção dos planos de trabalho, todos os 

grupos apresentariam sua estratégia aos demais no momento de socialização das ideias. Em 

seguida, caso nenhum grupo optasse por reformular seus planos de trabalho, cada um 

executaria a sua proposta para resgatar a garrafa submersa. Após o momento da prática 

experimental, análise e registro dos resultados, o professor encaminharia a turma para o 

momento da síntese coletiva, no qual seria discutido o porquê do sucesso de algumas 

estratégias utilizadas e não de outras. Com as discussões provenientes desta análise, se 

pretende que as condições para flutuação dos corpos, que nada mais é do que uma 

comparação entre as densidades do objeto e do meio em que este está inserido para que sejam 

cada vez mais compreendidas pelos alunos, possibilitando a construção do conceito físico 

sobre densidade de um corpo e do meio em que este esteja imerso, tanto do ponto de vista 

teórico como também do matemático, configurando-se como sendo a síntese coletiva da 

atividade. 
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O desfecho desta atividade seria a apresentação de outros fragmentos da reportagem 

mostrada no início da aula que mostram a estratégia utilizada pelo grupo de engenheiros 

responsável pelo resgate da embarcação. Com isso, os alunos poderão perceber que tal 

procedimento carrega certas semelhanças com o que fora desenvolvido na referida aula, 

mostrando a importância de se estudar determinados conceitos e como estes poderão ser úteis 

tanto na resolução de tarefas simples como também nas mais complexas. 

O cálculo da densidade 

A terceira aula da unidade didática seria a última responsável por trabalhar 

especificamente o conceito de densidade de um corpo. Considerando a vivência dos alunos 

com a prática investigativa nas duas aulas que irão anteceder esta e considerando que na 

síntese coletiva da última atividade foi construída a formulação matemática da grandeza 

densidade, pretendia-se oportunizar aos grupos o desenvolvimento de técnicas e habilidades 

específicas do trabalho científico a partir do cálculo da densidade de determinados objetos e 

do meio em que estes seriam imersos. 

Os objetivos específicos da aula (ANEXO 7) foram: compreensão do cálculo da 

densidade de um objeto e do meio no qual ele está inserido, assim como suas respectivas 

unidades de medida; desenvolvimento de atitudes por parte dos alunos, tais como: trabalho 

em equipe, curiosidade, dedicação e poder de argumentação; apreensão de técnicas e 

habilidades experimentais, como o manuseio de materiais, realização de medidas, construção 

de tabelas, análise e tratamento dos dados e interpretação dos resultados. Em relação aos 

materiais didáticos utilizados, o professor faria uso de garrafas do tipo PET de tamanhos 

variados, fita adesiva do tipo isolante, barbante, um recipiente de plástico transparente, água, 

balança digital, dinamômetro, Becker graduado, régua e calculadora. 

Por se tratar de uma atividade (ANEXO 8) essencialmente de pesos e medidas e de 

certa forma ser uma extensão da atividade anterior, o momento de sensibilização desta se 

limitaria a questionar os alunos quanto às informações que são necessárias saber para prever 

se um determinado objeto iria flutuar ou não quando imerso em um meio qualquer. A 

intenção é que os alunos já tenham em mente a necessidade de se conhecer as densidades do 

objeto e do meio para poder prever o que irá ocorrer quando ele for colocado dentro do meio 

em questão. 

Mediante as discussões provenientes deste primeiro momento da atividade, o professor 

apresentaria a questão problema da atividade, como sendo: como se pode calcular a 
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densidade da garrafa antes e depois do resgate? Com a apresentação da situação-problema 

aos alunos, os roteiros da atividade poderiam ser distribuídos e iniciada a investigação para os 

grupos. Tal verificação teria como objetivo principal analisar as condições para flutuação dos 

corpos, tendo como base a atividade da aula anterior, na qual os grupos poderiam construir 

estratégias para resgate da garrafa fazendo uso de flutuadores auxiliares, que nada mais eram 

do que garrafas vazias presas a que estava submersa. 

Como nas atividades anteriores, após a elaboração dos respectivos planos de trabalho, 

cada grupo deveria apresentá-los aos demais em um momento de socialização das ideias. 

Após a reformulação dos planos de trabalho por parte dos grupos que assim desejassem, estes 

seriam encaminhados para a execução da atividade, que consistia na coleta de dados e o 

cálculo das densidades solicitadas na atividade; registrando-os tanto em seus roteiros da 

tarefa, como também no quadro para futura discussão coletiva dos resultados. Após o 

momento de coleta e análise dos dados, o professor encaminharia a atividade para o da síntese 

coletiva. Tal momento teria início com a análise dos resultados a que todos os grupos 

chegaram, expostos no quadro por eles mesmos. 

Esta etapa seria de suma importância uma vez que permitiria ao professor discutir com 

os alunos tanto aspectos mais procedimentais, como o cuidado no período da coleta de dados 

e a importância de se ter uma boa organização dessas informações para um adequado 

tratamento matemático, como também os aspectos relacionados especificamente ao uso da 

ferramenta matemática, como o cálculo das densidades (tantos da garrafinha, nos dois 

momentos citados, como também do próprio líquido a ser utilizado) e o uso das diversas 

unidades de medida e suas equivalências. Por fim, com os resultados devidamente analisados, 

professor e alunos poderiam encaminhar a elaboração da síntese coletiva evidenciando que a 

flutuação de um corpo está condicionada a uma comparação entre as densidades do objeto e a 

do meio em que este foi inserido, sendo possível apenas quando a primeira densidade for 

menor que a segunda. 

O conceito de peso aparente e força de empuxo 

A quarta aula da unidade didática seria dedica ao estudo do conceito de força de 

empuxo a partir da discussão sobre o peso aparente de um objeto. Esta atividade teria como 

principal objetivo permitir aos alunos compreenderem a flutuação de um corpo a partir da 

análise de outras variáveis, próprias do meio em que o objeto encontra-se imerso. Quanto aos 

objetivos específicos (ANEXO 9), espera-se que ao final da aula os alunos tenham 



P á g i n a  | 89 

 

 

 

compreendido: a ação da força de empuxo sobre todo e qualquer objeto imerso em um meio 

fluido; desenvolvido atitudes tais, como: trabalho em equipe, curiosidade, dedicação e poder 

de argumentação; apreendido técnicas e habilidades experimentais, como o manuseio de 

materiais e a interpretação de resultados. Os materiais didáticos utilizados pelo professor 

foram um pequeno guarda-volumes de plástico, um cilindro metálico um pouco menor que o 

guarda-volumes, algumas moedas de 50 centavos, um dinamômetro, dois Beckeres 

graduados, água e álcool. 

Quanto ao desenvolvimento da atividade (ANEXO 10), esta teria início com o 

momento de sensibilização no qual o professor, fazendo uso do cilindro metálico, do 

dinamômetro e de um Becker contendo água, questionaria os alunos sobre o que iria ocorrer 

com a marcação indicada pelo dinamômetro usado neste momento para verificar o peso do 

cilindro, quando o objeto se encontrasse em duas situações distintas: solto no ar e imerso na 

água. Após alguns palpites sobre o que iria ocorrer, e suas respectivas explicações, o professor 

realizaria a demonstração experimental de modo a mostrar a variação na marcação do 

dinamômetro quando o peso do cilindro seria verificado nas duas situações descritas. Com 

isso, o docente poderia questionar os discentes sobre o ocorrido com o intuito de verificar as 

suas ideias prévias sobre o fenômeno que teria sido demonstrado, conduzindo-os, por meio de 

novos questionamentos, à compreensão de que, principalmente na situação em que o objeto 

foi colocado no Becker com água, haveria uma força contrária à força peso, responsável pela 

variação na marcação do dinamômetro. 

Esta compreensão poderia ser alcançada a partir da análise, por parte dos grupos, de 

um diagrama de forças para cada situação, ou seja, quando o cilindro estivesse solto no ar e 

imerso na água, o que permitiria aos alunos compreenderem tanto a noção de peso aparente 

de um objeto, como também a existência da força de empuxo quando o objeto está imerso em 

um líquido. De modo a prosseguir com as discussões, o professor poderia lançar a seguinte 

pergunta: quais variáveis influenciam na força de empuxo? Esta pergunta caracterizaria a 

apresentação da situação problema a ser investigada pelos estudantes em seus pequenos 

grupos. Cada um deles, dispondo dos seus roteiros da atividade, ficariam incumbidos de 

elencarem os fatores que interferem na determinação da força de empuxo sobre um 

determinado objeto imerso em um líquido. 

É importante destacar que o professor não teria a expectativa de que os grupos 

chegassem a formular a equação que caracteriza o Princípio de Arquimedes para 
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determinação da intensidade da força de empuxo, mas sim, que eles fossem capazes de indicar 

ao menos algumas das variáveis que influenciam em sua determinação. Com isso, após a 

elaboração das hipóteses por parte dos grupos e a construção de seus planos de trabalho, 

todos eles apresentariam sua estratégia aos demais, configurando-se como um momento de 

socialização dos trabalhos. Caso não houvesse o interesse em reformular seus próprios planos 

de trabalho após as discussões no momento da partilha de ideias, cada equipe poderia executar 

suas estratégias para o que era proposto na situação problema. 

Em seguida, tendo os grupos feitos suas análises e chegado a uma conclusão, o 

professor poderia encaminhar para o desfecho da aula. Neste momento, reunindo todos os 

resultados alcançados por eles, professor e alunos iriam discutir quais realmente são os fatores 

que interferem na determinação da intensidade da força de empuxo, sendo apresentada ao 

final a construção da formulação matemática que caracteriza o Princípio de Arquimedes, 

compondo assim o que chamamos de síntese coletiva. 

O cálculo da força de empuxo 

A quinta e última aula da unidade didática também diria respeito ao conceito de força 

de empuxo, tendo caráter exclusivo de aula de pesos e medidas. Considerando o desfecho da 

anterior, que os alunos, juntamente com o professor, formularam a equação que permite o 

cálculo da intensidade da força de empuxo, o principal objetivo desta atividade seria 

desenvolver técnicas e habilidades específicas da atividade científica a partir do cálculo da 

intensidade desta força sobre alguns objetos em determinadas situações. 

Os objetivos específicos da aula (ANEXO 11) foram: compreensão do cálculo da 

intensidade da força de empuxo sobre um objeto quando este está imerso em um determinado 

meio, assim como sua respectiva unidade de medida; desenvolvimento de atitudes por parte 

dos alunos, tais como trabalho em equipe, curiosidade, dedicação e poder de argumentação; 

apreensão de técnicas e habilidades experimentais, como: o manuseio de materiais, realização 

de medidas, construção de tabelas, a análise e tratamento dos dados e interpretação dos 

resultados. No que diz respeito aos materiais didáticos utilizados, o professor faria uso de um 

dinamômetro, dois Beckeres graduado, água, uma mistura de água com sal, o mesmo guarda 

volumes utilizado nas outras atividades anteriores, algumas moedas, uma régua e uma balança 

digital. 

 No que diz respeito ao desenvolvimento da atividade (ANEXO 12), esta teria como 

momento de sensibilização o questionamento sobre quais as informações necessárias para se 
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prever se um determinado objeto flutuaria ou não quando imerso em certo meio, com base 

não mais no conceito de densidade, e sim no de força de empuxo. O intuito é o de que os 

estudantes tenham em mente a necessidade de se determinar as intensidades das forças que 

atuam sobre o objeto de modo que, dependendo da orientação do vetor força resultante, 

teríamos uma situação de flutuação ou não do objeto. 

Com base nas discussões provenientes deste momento inicial da atividade, o docente 

apresentaria a questão problema da atividade, como sendo: como se pode calcular o empuxo 

sobre esse objeto? Com a apresentação da situação problema aos estudantes, os roteiros da 

atividade seriam distribuídos e a investigação dada início pelos grupos. O objetivo da 

investigação seria analisar analiticamente as condições para flutuação dos corpos tendo como 

base a intensidade das forças que atuam sobre o objeto disponibilizado a eles. Com isso, os 

grupos deveriam construir estratégias para o cálculo da força de empuxo e força peso, que 

basicamente são as duas principais forças que atuariam sobre objeto na referida situação. 

Como nas demais atividades, após os grupos construírem seus respectivos planos de 

trabalho, haveria o momento de socialização das ideias, em que apresentariam seus planos de 

forma sucinta aos demais grupos presentes. Após a reformulação dos planos de trabalho por 

parte das equipes que assim desejassem, estes seriam encaminhados para a execução da 

atividade que seria a coleta de dados e o cálculo da força de empuxo sobre o objeto 

disponibilizado, registrando-os tanto em seus roteiros da atividade como também no quadro 

para que posteriormente houvesse a discussão coletiva dos resultados. 

Após o momento de coleta e análise dos dados, o professor encaminharia a atividade 

para o momento final. Este teria início com a análise dos resultados a que todos os grupos 

chegaram, expostos no quadro por eles mesmo. Tal momento seria de extrema importância 

para a consecução dos objetivos pretendidos, uma vez que permitiria ao docente discutir com 

os alunos tanto sobre os aspectos procedimentais, como o cuidado no momento da coleta de 

dados e a importância de se ter uma boa organização desses dados para um adequado 

tratamento matemático, como também os aspectos relacionados especificamente ao uso da 

ferramenta matemática, como o cálculo da força e o uso da unidade de medida correta. 

Este também seria um momento oportuno para se discutir outras situações que também 

dizem respeito à temática da atividade, podendo ser propostos pelo professor a análise da 

situação quando o objeto fosse colocado em outro meio como a mistura água e sal. 

Controlando-se algumas variáveis, poderia se ter um comportamento diferente do mesmo 
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objeto utilizado ao longo da atividade, ficando os grupos responsáveis por refletirem sobre as 

mudanças que houveram de uma situação para a outra. Por fim, com os resultados 

devidamente analisados, professor e alunos poderiam encaminhar a elaboração da síntese 

coletiva explicitando que a flutuação de um corpo está relacionada ao resultado da interação 

entre as forças que atuam sobre ele, que são basicamente a força de empuxo e a força peso. 
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CAPÍTULO 4 

O ERRO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E OS OBSTÁCULOS DA 

APRENDIZAGEM: ANALISANDO A INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA 

 Realizada a aplicação da unidade didática sobre flutuação dos corpos com a turma, 

todos os registros dos dados foram recolhidos para análise, tais como: vídeos, fotos, áudios, e 

os registros escritos pelos estudantes tanto nos roteiros de cada atividade como nos cadernos 

de uso pessoal. Mais do que um mero relato sobre as atividades desenvolvidas, neste capítulo 

iremos analisar a condução da unidade didática de modo a evidenciar os fatores relacionados 

à manifestação dos erros, desde as possíveis causas para o seu surgimento (obstáculos5 

epistemológicos e didáticos), como também a natureza desses (erros sistemáticos, 

construtivos e procedimentais). Este também será um momento oportuno para se discutir 

sobre o tratamento que se julgou ser necessário para corroborar com o entendimento 

construído sobre o erro ao longo desta pesquisa, sendo realizadas reflexões a respeito desses 

elementos que pudessem justificar as tomadas de decisões do professor ao longo da 

intervenção didática. 

Como forma de nortear este processo de análise dos dados registrados ao longo da 

unidade didática, nos apoiamos no trabalho de SANTOS e DALTO (2012) sobre análise de 

conteúdo, análise textual discursiva e análise narrativa. Apesar do trabalho destes autores 

estar voltado para a análise de como os estudantes interpretam os enunciados em questões de 

matemática, por meio de produções escritas feitas por eles mesmos, acreditamos que este 

pôde contribuir para esta pesquisa no sentido de esclarecer as principais características de 

algumas das diferentes formas de análise de registros coletados em pesquisa qualitativa. 

Dos três tipos de análise abordados neste trabalho, reconhecemos que um deles é mais 

conveniente para o que se propõe esta pesquisa, que é a análise de conteúdo. Neste tipo de 

análise são priorizados os mecanismos de comunicação verbal e não verbal. Segundo Bardin 

(1997, apud SANTOS e DALTO, 2012), a análise de conteúdo consiste em um “conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção / recepção destas mensagens”. 

                                                 
5 Os obstáculos de origem ontogênica não foram considerados nessa análise por não se ter nenhum diagnóstico 
preciso, por parte da Equipe Técnica Pedagógica, de estudantes com algum transtorno psicológico ou doenças 
neurofisiológicas, o que caracterizariam a existência de tais obstáculos. Da mesma forma, não havia indícios de 
que algum estudante tivesse algum desses problemas. 
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Segundo esses autores, a análise de conteúdo caracteriza-se por três etapas bem 

definidas: a descrição, na qual ocorre a exploração e desconstrução da mensagem a ser 

analisada; a categorização, que, por meio da definição de determinados critérios pelo analista, 

o texto é novamente reconstruído e agrupado; e a inferência, que é o momento em que se 

atribui, por meio da dedução lógica, significado ao discurso analisado. No entanto, apenas a 

descrição destas etapas não é suficiente para caracterizar a análise de conteúdo frente os 

outros métodos de análise. Com isso, vale salientar uma última característica deste tipo de 

análise, que é a exclusão mútua dos elementos das diferentes categorias geradas, ou seja, um 

determinado elemento só pode estar contido em apenas uma categoria (SANTOS e DALTO, 

2012). 

No que diz respeito à análise que foi feita neste trabalho, temos que as produções a 

serem analisadas foram principalmente os registros por escritos dos estudantes tanto nos 

roteiros de cada atividade, como nos cadernos pessoais. Como forma de auxiliar esta análise, 

também se fez uso de registros audiovisuais que pudessem permitir uma melhor compreensão 

daquilo que os grupos tentaram expor em seus registros escritos. Foi com base nesses 

instrumentos que conseguimos identificar a manifestação dos erros ao longo das atividades, o 

que nos permitiu classificá-los de acordo com o nosso entendimento sobre os diferentes tipos 

de erros que podem surgir ao longo das aulas. 

O resultado destas análises, que os autores consideraram como sendo o momento da 

inferência, consistiu em identificar as causas para a manifestação desses erros, a qual se 

chamou de obstáculos da aprendizagem. Foi com a análise sobre os diferentes tipos de erros 

que pudemos ter mais clareza a respeito dos fatores que levaram os estudantes à manifestação 

desses erros, o que contribuiu para que o professor pudesse encaminhar as ações que 

favorecessem com que eles corrigissem os seus próprios erros. 

Ainda em relação aos obstáculos da aprendizagem, cabe ressaltar que elencamos 

apenas aqueles que provavelmente mais contribuíram para a manifestação dos erros 

identificados. Com isso, não queremos afirmar que apenas um ou outro obstáculo foi 

responsável pela manifestação desses erros por parte dos grupos. É sempre possível que mais 

de um obstáculo tenha sido responsável pela manifestação desses erros. No entanto, 

preferimos elencar, para cada situação, apenas aquele que julgamos ter tido uma 

responsabilidade maior na manifestação dos erros. 
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Por fim, é importante destacar também que apenas uma atividade isolada, 

independente da estratégia didática utilizada, dificilmente será suficiente para que o docente 

tenha clareza dos obstáculos da aprendizagem que levam à manifestação dos erros. É 

importante que o professor planeje atividades sistemáticas e em longo prazo para que tenha 

mais condições de identificar as possíveis causas para a manifestação desses erros. Aliado a 

isso, seria interessante que propostas de ensino diversificadas, como o Ensino por 

Investigação, fossem mais recorrentes entre os demais professores e não apenas algo 

exclusivo de apenas um professor de uma disciplina específica. Dessa forma, sabendo-se que 

os estudantes já teriam tido contato com esta estratégia de ensino em outros momentos, ficaria 

mais fácil identificar principalmente os obstáculos didáticos. 

4.1 O conceito de densidade – parte 1 

A primeira aula da unidade didática sobre a flutuação dos corpos decorreu de forma 

muito tranquila. No entanto, mesmo tendo vivenciado uma aula na perspectiva investigativa 

no encontro anterior, dedicado ao estabelecimento do novo contrato didático, os estudantes se 

demonstraram um pouco tímidos e apreensivos, o que de certa forma é normal para uma 

primeira aula nesta nova perspectiva de ensino. Mesmo assim, alguns poucos estudantes mais 

comunicativos contribuíram para as discussões ao longo das atividades e isso favoreceu que 

os demais colegas também viessem a participar um pouco mais da aula. No momento de 

apresentação da unidade didática, o professor teve o cuidado de não mencionar os termos 

técnicos que viriam a ser trabalhados ao longo das atividades planejadas, como densidade e 

força de empuxo, se limitando apenas a dizer que a temática abordada estava relacionada à 

flutuação dos corpos. 

Tendo início a atividade com o momento de sensibilização, os estudantes foram 

questionados sobre o que iria ocorrer com determinados objetos quando colocados dentro de 

um recipiente contendo água, assim como a explicação para tal comportamento. Os objetos 

utilizados foram: uma moeda de cinquenta centavos, uma bola de borracha e um pedaço de 

massa de modelar (em formato de esfera). Após uma discussão prévia, os objetos foram 

colocados dentro do recipiente contendo água e coube a eles explicar o porquê de alguns 

afundarem (a moeda e a massa de modelas) e outros não (a bola de borracha). 

Nestes primeiros questionamentos, observam-se os primeiros erros manifestados pelos 

estudantes. Em muitas das respostas foram utilizadas como justificativa para a flutuação dos 

corpos as noções de: grande distribuição de massa do objeto; existência de (muito) ar em seu 
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interior; o baixo peso desses objetos e até mesmo a noção de densidade. No entanto, nenhum 

desses termos mostrava-se coerente em suas explicações. 

Quando o professor questionou de que maneira poderia se fazer a bola de borracha 

afundar, um aluno respondeu: “tem que concentrar a massa dela (...) porque o peso fica 

maior”. Nesta fala, o estudante parece perceber a relação entre a distribuição de massa de um 

corpo e sua densidade, mas se confunde ao achar que ao concentrar (ou espalhar) a massa de 

um objeto provoca uma alteração em seu peso. Além do mais, ele acredita que a flutuação dos 

corpos se deve ao baixo peso deles. Em relação a esta mesma pergunta, outro estudante 

concordou com o colega quanto ao fato de concentrar a massa da bola de borracha, mas deu 

uma justificativa diferente para tal procedimento: “não fica com ar dentro da bola!”. Esta 

resposta nos indica que ele associa a flutuação dos corpos à existência de ar no interior dos 

objetos, como sendo uma obrigatoriedade para que ocorra a flutuação. 

Essas respostas ao questionamento sobre a razão para flutuação de determinados 

objetos podem ser encaradas como sendo erros construtivos, uma vez que os estudantes 

demonstraram possuir certo entendimento sobre o que se pedia, mas ainda era insuficiente 

para sua completa resolução. Outras dessas respostas indicam um nível de compreensão do 

problema bem abaixo do esperado, o que certamente iria impossibilitar a resolução de um 

problema, podendo ser consideradas como erros sistemáticos. 

O obstáculo da aprendizagem que levou à manifestação desses erros pode ser 

enquadrado como sendo de origem epistemológica, uma vez que está mais relacionada à 

complexidade dos conceitos envolvidos e a construção histórica de tais conceitos. Apesar de 

já terem tido contato com tal conteúdo no ano anterior, não se pode afirmar com certeza que 

tais erros manifestados estão relacionados com os métodos e técnicas de ensino do professor 

que ministrou essa disciplina, o que caracterizaria a existência do obstáculo de origem 

didática. No entanto, não podemos desconsiderá-los. Faz-se necessária uma investigação mais 

aprofundada em relação a esses erros manifestados para se poder ter mais condições de 

identificar a causa de sua manifestação. 

Após este momento, vários outros questionamentos foram lançados pelo professor de 

modo a fazer com que os estudantes percebessem que suas ideias iniciais possuíam limitações 

para explicar o que estava sendo questionado, ou seja, fazer com que eles enxergassem o erro 

em suas respostas, para só assim motivá-los a corrigi-lo ao longo da aula. Foi neste momento 

que o professor apresentou o problema, que consistia em encontrar uma maneira de fazer com 
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que a massa de modelar disponibilizada ao grupo, que inicialmente afundava quando colocada 

no recipiente com água (pois estava em formato de esfera), passasse a flutuar quando 

colocada no mesmo recipiente com água. 

Os estudantes foram então divididos em pequenos grupos (nove, ao todo) de até quatro 

componentes para em seguida darem início a investigação, elencando as hipóteses e 

construindo o respectivo plano de trabalho da equipe. Após a construção desse plano de 

trabalho, os grupos eram convidados a apresentarem os seus planos aos demais, como uma 

forma de compartilhamento de informação, característico desta proposta de ensino. As 

imagens abaixo foram captadas dos roteiros coletivos que cada um recebeu. Tais imagens 

mostram, na íntegra, as hipóteses elencadas por cada grupo assim como a justificativa para a 

escolha das estratégias que elencaram para solucionar o problema proposto. 

 (Figura 1: G1 – Vamos expandir a massa, de forma que nenhum ponto da massa fique concentrado em um só 

ponto) 

 

(Figura 2: G1 – Porque achamos que com a massa expandida ela irá diminuir a força exercida sobre a água) 

 (Figura 3: G2 – Estica a massa fazendo com ela fique menos densa) 
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(Figura 4: G2 – Não é o peso que determina se um objeto flutua ou não. Tudo que é mais denso tende a flutuar, 

porém o objeto tem que ser menos denso que a água. Depende de como a massa está na água) 

 (Figura 5: G3 – O grupo chegou à conclusão de que, dependendo de como a massa de modelar está concentrada, 

ela pode flutuar ou afundar. Quanto maior for a distribuição de massa, maior a probabilidade dela flutuar) 

 

(Figura 6: G3 – O fato do objeto flutuar é devido a distribuição de massa. Quando a força exercida pelo objeto 

for menor que a força exercida pela água sobre o objeto. No momento em que a força que a massa exerce sobre a 

água for maior que a força exercida sobre a massa, o objeto afunda) 

 (Figura 7: G4 – Levantamos a hipótese de que a massa de modelar só iria flutuar se concentrarmos sua massa 

dos lados, deixando assim, um vácuo) 

 

(Figura 8: G4 – Quando concentramos a massa nos cantos da bolinha, sua densidade fica menor, pois a 

superfície em contato com a água é menor. Quanto maior volume, menor densidade, tornando a densidade da 

massa de modelar menor em relação com a densidade da água)  
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 (Figura 9: G5 – Amassar a massa em modo de circunferência, aumentando a espessura da massa, assim, 

distribuindo a massa da massa de modelar) 

 

(Figura 10: G5 – Nós distribuímos a massa da massa de modelar fazendo assim com que a massa se distribuísse 

sendo assim fazendo com que ela flutuasse) 

 (Figura 11: G6 – Teoria da Bacia (massa côncava). Ela flutuará, pois, a massa está bem distribuída em sua 

forma modelada) 

 

(Figura 12: G6 – Não afunda porque sua forma côncava para cima tem em si uma perfeita distribuição da massa) 

 (Figura 13: G7 – Uma das possíveis hipóteses é aumentar a área da massa de modelar, diminuindo a sua 

concentração de massa, fazendo com que ela fique oca côncava para cima, num formato semelhante ao casco de 

um barco que, por sua vez, possui vários compartimentos de ar no casco que, quando uma grande parte desses 

compartimentos é preenchida com água causa o afundamento da embarcação. No caso da massa de modelar, 
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esses compartimentos ficam em cima e quanto mais oco e resistente o seu formato, maiores são as suas chances 

de flutuação) 

 

(Figura 14: G7 – Porque nós comparamos o formato da massa de modelar semelhante ao casco de um barco que 

por sua vez possui em seu interior vários compartimentos de ar que, quando preenchidos com certa quantidade 

de água, resulta no afundamento da embarcação. No caso da massa, quanto mais oco e resistente o seu material, 

maiores as chances de flutuação) 

 (Figura 15: G8 – Se houver ar dentro da massa de modelar, ela flutua) 

 

(Figura 16: G8 – O ar tem pouca densidade, então, se houver ar o suficiente, a massa de modelar irá flutuar) 

 

(Figura 17: G9 – Distribuir o máximo possível a massa da massinha de modelar) 

 

(Figura 18: G9 – Quando se distribui a massa da massinha, a área em contato com a água é maior e devido a sua 

espessura a massinha irá flutuar) 

Pode-se verificar, conforme a tabela abaixo, a distribuição de hipóteses referentes à 

atividade investigativa que foi proposta. 
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Grupo de 

ideias 
Síntese das hipóteses dos grupos 

Síntese das justificativas e 

estratégias 

1 

G1: Vamos expandir a massa, de forma que 

nenhum ponto da massa fique concentrado 

em um só ponto 

Transformar a massa de 

modelar em uma chapa plana 

ou para aumentar a força 

exercida pela água ou para 

aumentar a área em contato 

com a água 

G3: (...) Quanto maior a distribuição de 

massa, maior a probabilidade dela flutuar 

G9: Distribuir o máximo possível a massa da 

massinha de modelar 

2 
G2: Estica a massa fazendo com ela fique 

menos densa 

Transformar a massa de 

modelar em uma chapa plana 

de modo a diminuir sua 

densidade 

3 

G5: Amassar a massa em modo de 

circunferência, aumentando a espessura da 

massa, assim, distribuindo a massa da massa 

de modelar 

Não conseguiram esboçar uma 

justificativa coerente 

4 

G4: (...) concentrarmos sua massa dos lados, 

deixando assim, um vácuo Transformar a massa de 

modelar em um balão para 

deixa-la oca por dentro G8: Se houver ar dentro da massa de 

modelar, ela flutua 

5 

G6: (...) Ela flutuará, pois, a massa está bem 

distribuída em sua forma modelada 
Transformar a massa de 

modelar em um barquinho para 

que o volume ocupado seja 

maior 

G7: (...) aumentar a área da massa de 

modelar, diminuindo a sua concentração de 

massa, fazendo com que ela fique côncava 

para cima, num formato semelhante ao casco 

de um barco (...). 

(Tabela 1: distribuição das hipóteses por grupo) 

Após essa rodada de discussões coletivas, os grupos deram início à execução da 

atividade podendo testar as suas hipóteses. Este foi outro momento oportuno para identificar 

os erros manifestados por eles, assim como as possíveis causas para o seu surgimento. Sete 

grupos elencaram como hipótese para a resolução do problema aumentar a distribuição de 

massa da massinha de modelar, alegando que assim seria mais provável que ela flutuasse. A 

princípio, parecia que esses grupos detinham um nível de compreensão satisfatório sobre os 

fenômenos da flutuação dos corpos, dando a impressão de que percebiam o volume ocupado 

por um objeto como sendo um fator decisivo. No entanto, a grande maioria deles (cinco), ao 

colocarem em prática os seus planejamentos, simplesmente amaçaram o pedaço de massa de 

modelar, transformando-o em uma chapa plana. 

Três deles (G1, G3 e G9) amassaram as suas massas de modelar afirmando que quanto 

maior a área em contato entre o objeto e a água, mais fácil seria atingir a flutuação, já que a 
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força exercida pela água seria maior (Ideia 1). Outro grupo (G2) acreditou que dessa forma 

reduziria a densidade da massa de modelar, fazendo-a flutuar (Ideia 2). Por fim, ainda houve 

um deles (G5) que nem ao menos conseguiu expressar uma justificativa consistente para sua 

hipótese. Percebe-se em seus registros que eles remetem apenas para a necessidade de 

distribuir a massa, mas sem dizer o porquê (Ideia 3). Esses procedimentos não tiveram êxito 

na tentativa de fazer flutuar a massa de modelar, caracterizando um erro procedimental tendo 

em vista que a massa de modelar continuou a afundar. 

 

(Figura 19: massa de modelar amassada) 

Além do mais, pode-se considerar que quatro desses grupos (G1, G3, G5 e G9) 

também manifestaram um erro sistemático, uma vez que, ou não possuíam qualquer 

compreensão sobre o que estava sendo pedido, ao ponto de não conseguir ao menos esboçar 

uma justificativa coerente para suas hipóteses, ou, apesar de parecer terem uma noção 

intuitiva sobre forças exercidas pela água (algo que poderia conduzir ao conceito de empuxo), 

não possuíam um nível de compreensão mínimo a respeito da flutuação dos corpos. Em 

relação ao grupo 2, percebe-se que eles detinham uma compreensão razoável em relação ao 

fenômeno de flutuação dos corpos, relacionando-o à distribuição de massa. Com isso, 

podemos afirmar que não manifestaram um erro de natureza sistemático ou construtivo. 

Apenas dois grupos (G4 e G8) transformaram suas massas de modelar em uma espécie 

de balão, alegando que quanto mais ar estivesse aprisionado no interior do objeto (ou 

“vácuo”, como alegou o G4), mais provável seria sua flutuação (Ideia 4). De fato, estes 

grupos obtiveram sucesso na prática, não manifestando um erro procedimental. Para estas 

situações específicas, pode-se considerar que o êxito na resolução do problema ocorreu de 
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forma acidental, não devendo o professor achar que os estudantes alcançaram todos os 

objetivos esperados. Com isso, podemos afirmar que eles manifestaram um erro construtivo 

já que recaíram em uma concepção errônea bastante comum entre os estudantes que é associar 

a existência de ar no interior dos objetos como sendo uma condição necessária para a sua 

flutuação. 

 

(Figura 20: massa de modelar em forma de balão) 

Por fim, apenas dois grupos (G6 e G7), que também defendiam a ideia da distribuição 

de massa do objeto como sendo um fator decisivo, transformaram os seus pedaços de massa 

de modelar em pequenos barcos (Ideia 5). Dessa forma, acredita-se que eles detinham uma 

noção intuitiva sobre a influência do volume ocupado pelo objeto na flutuação dos corpos, de 

forma que quanto maior o volume da massa de modelar maior é a possibilidade de flutuação. 

Mas, diferentemente dos grupos que resolveram simplesmente amassar, esses dois últimos 

obtiveram êxito na prática, não cometendo um erro procedimental. A esses grupos, 

principalmente o de número 6, restavam-lhes aprimorar suas justificativas de modo a torná-las 

mais bem elaboradas segundo a concepção científica, o que poderia ser alcançado por meio do 

momento da síntese coletiva. 

 

(Figura 21: massa de modelar em forma de bacia) 
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A tabela abaixo sintetiza a manifestação dos erros identificados por cada grupo, assim 

como a justificativa para ter os enquadrados em suas respectivas classificações. 

Tipos de erros Grupos Justificativa 

Sistemático 
G1, G3, G5 e 

G9 

Estes grupos não detinham uma compreensão mínima em 

relação ao que estava sendo pedido ou não conseguiram 

nem ao menos esboçar uma hipótese coerente. 

Construtivo G4 e G8 

Este grupo demonstrou possuir uma compreensão razoável 

em relação ao que estava sendo pedido. No entanto, 

justificou de forma equivocada tal procedimento. 

Procedimental 
G1, G2, G3, 

G5 e G9 

Estes grupos não obtiveram êxito no momento do teste das 

hipóteses, uma vez que, não conseguiram fazer com que 

suas massinhas de modelar flutuassem. 

(Tabela 2: classificação dos erros) 

Conforme o entendimento que temos sobre os tipos de erros, consideramos que quatro 

grupos manifestaram um erro de natureza sistemático, pois ou não possuíam uma estrutura 

cognitiva suficiente que lhe permitissem esboçar hipóteses e justificativas coerentes (G5) ou 

esboçaram hipóteses e justificativas incoerentes com o fenômeno abordado (G1, G3 e G9). 

Consequentemente, esses grupos também não conseguiram elencar estratégias e 

procedimentos que lhe permitissem solucionar o problema que foi proposto, levando à 

manifestação de um erro procedimental. 

Quanto ao erro construtivo, percebemos que apenas dois grupos o manifestaram. Tais 

equipes demonstraram entender, até certo ponto, o fenômeno de flutuação dos corpos, mas o 

justificaram de uma forma equivoca ao associá-lo ao acúmulo e aprisionamento de ar no 

interior do objeto. No entanto, percebemos que estes grupos não manifestaram um erro 

procedimental, uma vez que sua estratégia demonstrou ser suficiente. Coube ao professor, no 

momento da síntese coletiva, destacar para a não necessidade da existência de ar no interior 

dos objetos, o que caracteriza um momento de aprendizagem, no qual os estudantes desse 

grupo aperfeiçoaram suas ideias sobre o fenômeno que estava sendo estudado. 

Por fim, ainda no que diz respeito aos erros procedimentais, temos que apenas um 

grupo (G2) o cometeu mesmo sem ter manifestado erros de natureza sistemática ou 

construtiva. Isso evidencia que o fato de os estudantes apresentarem um nível de compreensão 

aceitável sobre determinado fenômeno não implica que eles saberão proceder diante de 

situações práticas que envolvam a solução de problemas relacionados ao mesmo fenômeno. 

Estes casos específicos também mostram os benefícios que uma estratégia didática 

como o Ensino por Investigação pode proporcionar ao professor e ao estudante, já que, em 
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uma aula conduzida de forma convencional6, estas habilidades e capacidades de ordem 

procedimental provavelmente não seriam exigidas dos estudantes, levando o professor a crer 

que este grupo teria alcançado os objetivos da aula, já que detinha uma compreensão 

satisfatória sobre o fenômeno. No entanto, ao colocá-los diante de uma situação prática, 

percebemos que eles não conseguiram associar a compreensão do fenômeno com os 

procedimentos que seriam necessários para solucioná-lo. 

Em relação aos obstáculos da aprendizagem, a tabela abaixo enquadrou os grupos de 

acordo com as possíveis causas que podem estar relacionadas à manifestação dos erros citados 

há pouco. Da mesma forma que na tabela de identificação dos erros, também expomos uma 

justificativa para ter feito tal enquadramento. 

Obstáculos Grupos Justificativa 

Ontogênico Nenhum ~X~ 

Epistemológico 
G1, G3, G5 e 

G9 

A complexidade dos termos volume, massa, peso e 

densidade (que surgiram nos registros de alguns desses 

grupos) levou ao surgimento dos erros já assinalados, não 

possibilitando uma compreensão satisfatória do que 

estava sendo pedido. 

Didático G2, G4 e G8 

A falta de vivência com atividades nessa perspectiva em 

outros momentos da vida escolar dos estudantes desses 

grupos os levaram a manifestar os erros já identificados, 

seja na escolha inadequada dos procedimentos ou na 

justificativa para eles. 

(Tabela 3: identificação dos obstáculos da aprendizagem) 

Em relação ao obstáculo epistemológico, consideramos que este foi o responsável 

pelos erros manifestados pelos grupos elencados. Como foi possível perceber que eles tiveram 

muita dificuldade em entender o problema proposto, acreditamos que a principal causa disso 

tenha sido a complexidade dos termos envolvidos para sua compreensão. Confusões entre os 

conceitos de peso e massa e a falta de clareza em relação ao conceito de volume ocupado por 

corpo, foram as principais dificuldades enfrentadas por esses grupos que os conduziu à 

manifestação dos erros. 

Quanto ao obstáculo didático, acreditamos que este foi a causa para a manifestação 

dos erros por parte dos grupos indicados. Estas falhas manifestadas indicam pequenos erros 

na compreensão dos estudantes sobre o fenômeno apresentado, seja de ordem procedimental 

(G2) ou de ordem conceitual (G4 e G8). Acreditamos que os erros cometidos por esses grupos 

                                                 
6 Entendemos que aulas na perspectiva convencional são aquelas ministradas de forma frontal, 
primordialmente expositiva e sem muitos espaços para questionamentos. Nesta, o professor é encarado como 
sendo o detentor do conhecimento, que tem como função a transmissão deste para os seus alunos. 
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poderiam ter sido evitados caso eles tivessem tido contato com uma estratégia didática, como 

o Ensino por Investigação em outros momentos da vida escolar. 

O momento final da atividade consistia na síntese coletiva. Foi nesta circunstância que 

o professor pôde dar os devidos encaminhamentos para que os estudantes pudessem refletir 

sobre os erros manifestados e, consequentemente, poder corrigi-los. Discutir sobre as 

fragilidades de cada uma das estratégias utilizadas e também sobre outras possibilidades que 

não foram propostas pelos grupos, possibilitou que os alunos percebessem as limitações em 

suas concepções a respeito da flutuação dos corpos e adquirissem um grau de compreensão 

mais consistente sobre o fenômeno da flutuação dos corpos. 

Os grupos que manifestaram os erros procedimentais logo reconheceram as limitações 

de suas estratégias. Os que transformaram suas massinhas de modelar em uma chapa plana 

perceberam que este procedimento não causa um aumento no volume. Já os que optaram por 

construir uma boia concluíram que esta ação era desnecessária, apesar de possibilitar o 

mesmo efeito de flutuação. Quanto aos erros sistemáticos e construtivos, que estão 

relacionados à inexistência, total ou parcial, de estruturas cognitivas que permitissem a 

compreensão do problema, a síntese coletiva se configurou como um momento oportuno para 

a construção do conceito de densidade como sendo uma grandeza física que está relacionada à 

quantidade de massa do objeto e a forma como ela está distribuída no espaço à sua volta, ou 

seja, uma definição simples e sem a formulação matemática. 

Os aspectos mais específicos relacionados à densidade, como sua definição mais 

rigorosa e sua formulação matemática, foram objeto de estudo do encontro seguinte, assim 

como as habilidades e competências procedimentais também foram reforçadas ao longo das 

demais atividades da sequência didática, possibilitando aos estudantes uma melhor 

compreensão sobre a flutuação dos corpos. 

4.2 O conceito de densidade – parte 2 

Na segunda aula da unidade didática já foi possível perceber que os estudantes 

estavam mais à vontade com a dinâmica das atividades e um tanto quanto empolgados para as 

aulas seguintes. A referida aula teve início com um momento de sensibilização diferente da 

utilizada no encontro anterior. Por meio de fragmentos de reportagens sobre o naufrágio do 

navio Costa Concórdia no ano de 2012 na ilha italiana Isola del Giglio7, os estudantes foram 

                                                 
7 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/07/costa-concordia-se-prepara-para-atracar-no-porto-onde-sera-
demolido.html 



P á g i n a  | 107 

 

 

 

questionados sobre as diferentes estratégias que poderiam ter sido utilizadas para resgatar o 

navio que ficou preso na costa da ilha. A intenção era promover uma discussão entre eles 

sobre as condições de flutuação dos objetos quando imersos em um determinado meio, já que 

para resgatar e rebocar uma embarcação como o navio da reportagem, se faz necessário 

emergi-la até a superfície, ou seja, fazer com que ele flutue. 

Uma das estratégias sugeridas, na fala de uma das alunas, seria: “colocar boias nas 

laterais do navio”. Acredita-se que ela talvez compreendesse a relação entre o aumento do 

volume de um objeto e a consequente diminuição de sua densidade, o que pode levá-lo a 

flutuar. Outro aluno sugeriu o uso de guindastes e cabos de aço que erguessem o navio até a 

superfície (registro pessoal do professor), que de certa forma também era uma solução 

possível para o que estava se pretendendo. De um modo geral, percebeu-se em suas falas uma 

maior compreensão sobre o fenômeno da flutuação dos corpos, permitindo fazer relações com 

os conceitos de densidade, volume e até mesmo de força, o que poderá facilitar a 

compreensão do conceito de empuxo, objeto de estudo das aulas subsequentes. No entanto, 

restava saber se eles seriam capazes de elaborar estratégias viáveis para a resolução de uma 

situação semelhante, o que levou o docente a encaminhar o problema da aula. 

Neste segundo momento da aula, e fazendo-se uso dos materiais descritos no capítulo 

anterior, os grupos foram orientados a encontrar estratégias para fazer emergir uma garrafa do 

tipo PET que se encontrava inicialmente submersa em um recipiente com água. Após a 

construção dos seus planos de trabalho, que continham as hipóteses e as estratégias que 

pudessem conduzir a solução do problema, os grupos foram convidados a compartilhar essas 

informações com os demais. As imagens abaixo foram registradas dos roteiros da atividade 

que cada equipe recebeu e mostram as hipóteses e as justificativas de cada um deles para a 

solução do problema. 

 

(Figura 22: G1 – Vamos colocar duas garrafas menores, com ar dentro, coladas na garrafa que está submersa) 
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(Figura 23: G1 – As garrafas menores cheias de ar, vão servir de boias para fazer a garrafa submersa subir) 

 

(Figura 24: G2 – Vamos usar a força do ar para emergir na água, aumentando seu volume e diminuindo sua 

densidade) 

 

(Figura 25: G2 – Porque precisamos que tenha algum tipo de ar agindo na garrafa com água, como não podemos 

mexer nela, vamos “juntar ar” a ela) 

 

(Figura 26: G3 – Utilizando o ar que está dentro de quatro garrafas vazias, para aproveitar a sua densidade. 

Fazendo isso, as quatro garrafas formam uma espécie de boia, consequentemente, a garrafa cheia subir) 

 

(Figura 27: G3 – Utilizamos este método porque a densidade do ar que está nas quatro garrafas faz com que 

torne a garrafa cheia mais leve) 
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(Figura 28: G4 – Distribuindo a massa da garrafa submersa fazendo com que ela flutue) 

 

(Figura 29: G4 – Porque ao distribuir a massa da garrafa submersa, aumenta-se o seu volume, diminuindo assim 

a sua densidade, fazendo com que a garrafa flutue) 

 

(Figura 30: G5 – Nós achamos que se colocarmos as garrafas com ar elas vão passar a ser um tipo de boia 

fazendo assim com que a garrafa flutue. Já tem ar nas garrafas que flutuam, e a densidade do ar é menor que a 

densidade da água) 

 

(Figura 31: G5 – Porque nós achamos que isso vai funcionar já que as garrafas têm ar e elas não vão afundar e 

esperamos que elas tenham força suficiente para fazer elas flutuarem) 

 

(Figura 32: G6 – Nós achamos que se colocarmos as garrafas amarradas os barbantes nas extremidades da 

garrafa submersa ela irá subir com a força das garrafinhas) 
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(Figura 33: G6 – Não justificou sua hipótese) 

 

(Figura 34: G7 – Encheremos as 4 garrafas com água e as uniremos em pares com fita adesiva. Botaremos em 

cada lado da bacia um par com as garrafas unidas com a fita adesiva e cheias de água. Usaremos barbante nas 

extremidades das garrafas exteriores. Passaremos o barbante por debaixo da garrafa encalhada e usaremos as 

garrafas exteriores como contrapeso) 

 

(Figura 35: G7 – Para simular a operação de um navio naufragado) 

 

(Figura 36: G8 – Iremos suspender 4 garrafas cheias de água fora do pote e, por meio de um barbante, iremos 

prendê-las a garrafa submersa) 
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(Figura 37: G8 – A massa das garrafas que ficarão no exterior será maior que a da garrafa submersa, então ela 

será puxada para cima) 

 

(Figura 38: G9 – Criar boias de apoio nas laterais para diminuir a densidade total em relação ao meio) 

 

(Figura 39: G9 – Como a garrafa com ar é menos densa que a com água, acreditamos que amarrando quatro 

garrafas fará com que a cheia possa boiar) 

Conforme a tabela abaixo é possível verificar a distribuição de hipóteses referentes à 

atividade investigativa realizada. 

Grupo de 

ideias 
Síntese das hipóteses dos grupos 

Síntese das justificativas e 

estratégias 

1 

G2: Vamos usar a força do ar para emergir na 

água, aumentando seu volume e diminuindo 

sua densidade 

Associar garrafas auxiliares 

(“vazias”) de modo a diminuir 

a densidade do conjunto, 

fazendo a garrafa submersa 

emergir. 

G4: Distribuindo a massa da garrafa 

submersa fazendo com que ela flutue 

G5: (...) se colocarmos as garrafas com ar 

elas vão passar a ser um tipo de boia fazendo 

assim com que a garrafa flutue. (...) a 

densidade do ar é menor que a densidade da 

água 

G9: Criar boias de apoio nas laterais para 

diminuir a densidade total em relação ao 

meio 

2 

G1: Vamos colocar duas garrafas menores, 

com ar dentro, coladas na garrafa que está 

submersa 
Associar garrafas auxiliares 

(“vazias”) de modo a servir 

como boais, mas sem 

conseguir justificar tal 

estratégia  

G3: Utilizando o ar que está dentro de quatro 

garrafas vazias, para aproveitar a sua 

densidade. (...) as quatro garrafas formam 

uma espécie de boia (...) 
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3 

G6: (...) se colocarmos as garrafas amarradas 

os barbantes nas extremidades da garrafa 

submersa ela irá subir com a força das 

garrafinhas 
Utilizar garrafas auxiliares 

(cheias com água) como 

contrapeso de modo a puxar 

para cima a garrafa submersa. 

G7: (...) Passaremos o barbante por debaixo 

da garrafa encalhada e usaremos as garrafas 

exteriores como contrapeso 

G8: Iremos suspender 4 garrafas cheias de 

água fora do pote e, por meio de um 

barbante, iremos prendê-las a garrafa 

submersa 

(Tabela 4: distribuição das hipóteses por grupo) 

 Após a discussão coletiva sobre os planos de trabalho de cada grupo, eles deram 

início à execução do plano, testando suas hipóteses. Assim como na atividade anterior, este 

foi um momento oportuno para identificar possíveis erros manifestados pelos estudantes, 

assim como as possíveis causas para o seu surgimento. Pelas hipóteses lançadas pelos grupos, 

pudemos perceber que as estratégias pensadas para a solução do problema se dividiam em 

basicamente duas possibilidades: o uso de garrafas auxiliares (vazias) como forma de boias 

(Ideias 1 e 2) ou o uso dessas garrafas (cheias com água) como forma de contrapeso (Ideia 3). 

No que diz respeito à primeira possibilidade, percebemos que alguns grupos (G2, G4, 

G5 e G9) justificaram tal procedimento alegando que assim a densidade do conjunto (garrafa 

submersa mais garrafas auxiliares) diminuiria, possibilitando o resgate (Ideia 1). O grupo G4, 

por exemplo, consegue relacionar esta diminuição com o aumento do volume que ocorrerá no 

momento em que prender as garrafas auxiliares à garrafa submersa. Já as equipes G5 e G9 

fazem uso da comparação entre a densidade do objeto (garrafa submersa mais garrafas 

auxiliares) e a densidade do meio (água) para justificar esta escolha. No entanto, o grupo G2 

manifesta um erro construtivo ao mencionar “a força do ar” como sendo a responsável por 

fazer emergir a garrafa submersa. Esta confusão entre os conceitos de densidade e força deve 

ser corrigida no momento da síntese coletiva. 



P á g i n a  | 113 

 

 

 

 

(Figura 40: garrafas auxiliares como flutuadores) 

Os outros dois grupos (G1 e G3) que optaram pelo uso de garrafas auxiliares não 

conseguiram expor hipóteses e justificativas coerentes ao problema proposto, alegando apenas 

que dessa forma as garrafas auxiliares serviriam como boias (Ideia 2), possibilitando o resgate 

da garrafa submersa. O grupo G1 enfatiza a presença de ar dentro da garrafa, não deixando 

claro o porquê desta exigência. De forma semelhante, o grupo G3 fala em aproveitar a 

densidade do ar dentro das garrafas, mas não se pode compreender exatamente o que eles 

querem dizer com isso. Não se sabe se eles fizeram isso considerando que o ar tem uma 

densidade bem mais baixa do que a da água ou se eles consideram que a flutuação só ocorre 

quando há aprisionamento de ar dentro do objeto (ideia esta que surgiu na atividade anterior e 

foi elucidada na síntese coletiva). Consideramos que estes grupos manifestaram um erro 

sistemático, podendo leva-los a não solução do problema proposto. 

Por fim, os três últimos grupos (G6, G7 e G8) optaram por usar as garrafas auxiliares 

como contrapeso, de modo a suspender a garrafa que estava submersa. As estratégias 

escolhidas pelos grupos são muito semelhantes. Tratava-se de pendurar as garrafas cheias com 

água por fora do recipiente com o auxílio de barbantes. Estes barbantes, por sua vez, 

passariam por debaixo da garrafa que está submersa que, ao soltar as garrafas cheias com 

água, elas iriam descer e, consequentemente, suspender a garrafa submersa. Apesar de não 

terem utilizado os conceitos de densidade, volume e massa, não se pode dizer que eles 

manifestaram erros sistemáticos ou construtivos. Pelo contrário, esses grupos demonstraram 

ter um domínio dos conceitos de força, peso de um objeto e transmissão de força de uma 
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forma muito satisfatória. Além do mais, deve-se destacar a sua ousadia por terem optado por 

uma estratégia que não se justifica por meio do corpo teórico que tinha sido discutido na aula 

anterior. 

 

(Figura 41: garrafas auxiliares como contrapesos) 

A tabela abaixo sintetiza a manifestação dos erros identificados por cada grupo, assim 

como a justificativa para ter os enquadrados em suas respectivas classificações. 

Tipos de erros Grupos Justificativa 

Sistemático G1 e G3 

Estes grupos não conseguiram esboçar hipóteses e 

justificativas para elas de forma coerente. Os conceitos 

utilizados foram muito vagos, não permitindo que o 

professor pudesse compreender o que eles estavam 

querendo. 

Construtivo G2 

Este grupo demonstrou não compreender plenamente o 

conceito de densidade ao confundi-la com o conceito de 

força. 

Procedimental Nenhum 
Todos obtiveram êxito na realização da atividade, 

conseguindo resgatar a garrafa que estava submersa. 

(Tabela 5: classificação dos erros) 

 Conforme nosso entendimento sobre os tipos de erros, consideramos que apenas dois 

grupos (G1 e G3) manifestaram o erro sistemático, uma vez que não conseguiram esboçar 

hipóteses e justificativas para elas de forma clara e que permitissem ao professor perceber o 

grau de compreensão deles em relação à situação. Além do mais, fica a impressão de que eles 

optaram por uma estratégia que se justifica no acúmulo de ar dentro de um objeto como forma 

de possibilitar a flutuação, algo que foi discutido e desmistificado na síntese coletiva da aula 

anterior. 

 Em relação aos erros construtivos, percebemos que apenas um grupo (G2) o 

manifestou. Este erro foi identificado porque o referido grupo demonstrou não compreender 

totalmente o conceito de densidade, ao compará-la com o conceito de força.  
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No que diz respeito aos erros procedimentais, pode-se considerar que nenhum grupo o 

cometeu, uma vez que as estratégias escolhidas por todos eles alcançaram êxito em sua 

aplicação. No entanto, vale destacar que os grupos G1 e G3 provavelmente só tiveram bons 

resultados na realização da prática devido às experiências cotidianas de cada um do que 

propriamente um domínio efetivo dos conceitos envolvidos na flutuação dos corpos. 

  Estes últimos casos mostram a importância de se trabalhar as diferentes capacidades e 

habilidades dos estudantes, principalmente em uma atividade que exija a constante reflexão 

do que se está fazendo e o registro escrito de tais ações. Em uma atividade de caráter 

experimental que tais competências não fossem exigidas dos estudantes, o professor teria a 

falsa impressão de que esses últimos grupos detinham a compreensão sobre o conceito de 

densidade e o fenômeno de flutuação dos corpos, já que obtiveram êxito na missão de resgatar 

a garrafa submersa. No entanto, ao se exigir que eles expliquem o planejamento da atividade e 

a justificativa para tal, percebe-se que eles não tinham tamanha compreensão e que, 

provavelmente, só obtiveram êxito devido ao conhecimento de mundo de cada um. 

Em relação aos obstáculos da aprendizagem, a tabela abaixo divide os grupos de 

acordo com as possíveis causas que podem estar relacionadas à manifestação dos erros citados 

anteriormente. Da mesma forma que na tabela de identificação dos erros, também expomos 

uma justificativa para ter feito tal separação. 

Obstáculos Grupos Justificativa 

Ontogênico Nenhum ~X~ 

Epistemológico G1, G2 e G3 

A complexidade dos termos densidade e força levou à 

manifestação do erro assinalado, não possibilitando uma 

justificativa coerente para a estratégia elencada. 

Didático G1, G2 e G3 

A falta de vivência com atividades nessa perspectiva em 

outros momentos da vida escolar dos estudantes desses 

grupos os levaram a manifestar os erros já identificados. 

(Tabela 6: identificação dos obstáculos da aprendizagem) 

Em relação ao obstáculo epistemológico, consideramos que este foi o responsável 

pelos erros manifestados pelos grupos elencados. Como foi possível perceber, estes estudantes 

tanto tiveram dificuldades em elencar suas hipóteses (G1 e G3), como também em justificá-

las (também o G2). Estes grupos demonstraram não compreender satisfatoriamente 

principalmente o conceito de densidade, como também o de força e volume de um corpo. 

Acreditamos que a principal causa disso tenha sido a complexidade dos termos envolvidos. 

Quanto ao obstáculo didático, acreditamos que este também teve uma contribuição 

significativa para a manifestação dos erros por parte desses grupos. As falhas manifestadas 
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por eles indicam não apenas uma compreensão insuficiente dos conceitos específicos 

envolvidos, mas também uma dificuldade em conseguir expressá-los por meio de palavras. 

Acreditamos que estes erros poderiam ter sido evitados caso eles tivessem tido mais contato 

com atividades que possibilitassem expressar suas opiniões e ideias, algo presente na 

abordagem do Ensino por Investigação. 

No momento da síntese coletiva, os grupos tiveram a oportunidade de discutir sobre as 

duas estratégias de resgate utilizadas. Eram recorrentes na fala dos estudantes argumentos 

relacionados à viabilidade ou não de uma ou de outra estratégia em uma situação real de 

resgate de embarcações. Com isso, o professor fez questão de destacar que em nenhum 

momento a intenção foi tentar reproduzir uma situação real de resgate de embarcação 

naufragada, uma vez que esta implicaria considerar diversas variáveis que influenciariam no 

momento do resgate. No entanto, foram mostrados outros fragmentos da mesma reportagem 

que relatavam o procedimento utilizado pela marinha italiana no resgate do navio Costa 

Concórdia, o que foi extremamente importante para os grupos, já que proporcionaram a 

percepção de que as estratégias utilizadas na situação real convergiam com as duas que foram 

utilizadas na aula prática. 

Dessa forma, como encaminhamento final da aula, professor e estudantes elaboraram a 

síntese coletiva, na qual constava de uma definição mais bem elaborada para o conceito de 

densidade acompanhada de sua formulação matemática, assim como as condições para que 

um determinado objeto flutue ou não quando colocado em um determinado meio. 

4.3 O cálculo da densidade 

A terceira aula da unidade didática foi a última a discutir especificamente o conceito 

de densidade. A esta altura, a maioria dos estudantes já demonstravam estar bem adaptados à 

nova dinâmica das aulas e bastante motivados para as próximas atividades investigativas. O 

momento de sensibilização deste terceiro encontro teve o intuito de resgatar os conceitos 

trabalhados na aula anterior. Ao se perguntar o porquê da garrafa cheia com água estar 

submersa, alguns alunos responderam: “porque a massa era maior que o volume”. Ao pedir 

que eles aprimorassem essa resposta, outros estudantes complementaram: “a densidade era 

grande”, “a densidade era maior que a da água”. De forma semelhante, eles foram 

questionados sobre a razão da garrafa flutuar quando eram associadas às garrafas auxiliares. 

Um dos estudantes respondeu: “porque diminuiu a densidade”. De modo a complementar essa 

resposta, outros responderam: “a densidade ficou menor que a da água”. 
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Passado este primeiro momento, o professor lançou o problema a ser investigado pelos 

estudantes, que envolvia basicamente a determinação da densidade da garrafa utilizada na 

aula anterior em duas situações: antes e depois do resgate. Como o objetivo era fazer um 

exame analítico das condições de flutuação dos corpos, foi considerada apenas a estratégia 

utilizada pelos grupos que eram associadas garrafas auxiliares à garrafa submersa, de modo 

que essas pudessem atuar como flutuadores que seriam responsáveis pelo resgate da garrafa. 

No entanto, foi destacada que a outra estratégia proposta por três grupos a qual consistia em 

suspender a garrafa submersa por meio do barbante que seria puxado pelas outras garrafas 

auxiliares, não estava incorreta, mas não seria utilizada por não envolver especificamente o 

conceito de densidade. 

Fazendo-se uso dos materiais descritos no capítulo anterior, cada grupo ficou 

responsável por desenvolver estratégias que permitissem a eles encontrar a densidade da 

garrafa nos dois momentos descritos, para que assim eles pudessem corroborar os resultados 

obtidos com o comportamento da mesma ao ser colocada dentro do recipiente com água. Os 

estudantes foram então divididos em seus grupos (apenas sete, nesta atividade) para 

elaborarem suas hipóteses e construírem seus respectivos planos de trabalho. As imagens 

abaixo mostram as hipóteses elencadas para a solução do problema: 

 

(Figura 42: G1 – Não conseguiu elaborar suas hipóteses) 

 

(Figura 43: G2 – Vamos achar os valores da massa e do volume. A relação matemática diz que dividindo os 

valores da massa pelo volume encontramos o valor da densidade) 



P á g i n a  | 118 

 

 

 

 

(Figura 44: G3 – Hipótese: na primeira situação, da garrafa cheia, primeiramente vamos medir a massa dessa 

garrafa, utilizando a balança. Depois colocamos a água contida na garrafa dentro do Béquer para achar o volume 

dela. Na segunda situação, utilizando os 2 flutuadores, vamos medir usando o dinamômetro, para achar a força 

peso, e considerando que as garrafas estão vazias para levantar a garrafa cheia, sendo assim, o volume dos 

flutuadores é maior que a massa dele) 

 

(Figura 45: G5 – Para se achar o valor da densidade é preciso dividir a massa da garrafa pelo volume também da 

garrafa. Achando esses valores achamos que iremos conseguir achar a densidade da garrafa) 

 

(Figura 46: G6 – Precisaremos medir a massa da garrafa afundada e dos flutuadores. Depois mediremos a massa 

da água dentro da garrafa utilizando o Béquer. Depois utilizaremos os valores na fórmula matemática e 

encontraremos a densidade) 
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(Figura 47: G8 – Serão medidas, com a balança, as massas da garrafa cheia e as dos flutuadores. O volume será 

medido por ( ). A fórmula será aplicada e a massa após o resgate será a soma da massa da garrafa com as 

dos flutuadores) 

 

(Figura 48: G9 – Precisaremos descobrir as massas e o volumes dos objetos que utilizaremos, em seguida 

aplicaremos a fórmula: ) 

Conforme a tabela abaixo é possível verificar a distribuição de hipóteses referentes à 

atividade investigativa que foi proposta. 

Grupo de 

ideias 
Síntese das hipóteses dos grupos 

Síntese das justificativas e 

estratégias 

1 

G2: Vamos achar os valores da massa e do 

volume. A relação matemática diz que 

dividindo os valores da massa pelo volume 

encontramos o valor da densidade 

Determinar as massas e os 

volumes para que em seguida 

possa utilizar a equação 

matemática que define a 

grandeza densidade 

G3: (...) vamos medir a massa dessa garrafa, 

utilizando a balança. Depois colocamos a 

água contida na garrafa dentro do Béquer 

para achar o volume dela. (...) 

G5: (...) é preciso dividir a massa da garrafa 

pelo volume também da garrafa. (...) 

G6: Precisaremos medir a massa da garrafa 

afundada e dos flutuadores. Depois 

mediremos a massa da água dentro da garrafa 

utilizando o Béquer. Depois utilizaremos os 

valores na fórmula matemática e 

encontraremos a densidade 

G8: Serão medidas, com a balança, as massas 

da garrafa cheia e as dos flutuadores. O 

volume será medido por ( ). A fórmula 

será aplicada. (...) 

G9: Precisaremos descobrir as massas e o 

volumes dos objetos que utilizaremos, em 

seguida aplicaremos a fórmula:  
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2 G1 
Não conseguiram esboçar 

nenhuma justificativa 

(Tabela 7: distribuição das hipóteses por grupo) 

 Após o momento de socialização das ideias, apenas um grupo (G8) optou por 

reformular suas hipóteses. É interessante destacar o papel que este momento desempenha na 

atividade. Foi após a reflexão por parte dos integrantes desse grupo sobre as estratégias 

elencadas pelos demais que eles tiveram mais clareza de como proceder diante do problema 

que foi proposto. Dado início o momento da investigação por parte dos grupos, percebemos 

que suas hipóteses convergiram para um mesmo ponto: se faziam necessárias as 

determinações das massas e dos volumes da garrafa antes (sozinha) e depois (junto com os 

flutuadores) do resgate, para em seguida efetuar o cálculo matemático. 

 Dos seis grupos que conseguiram formular coerentemente suas hipóteses, quatro deles 

(G2, G5, G6 e G9) foram mais objetivos e precisos. Estes grupos pareciam ter total clareza 

das informações necessárias para a determinação da densidade da garrafa antes e depois do 

resgate. Os outros dois grupos (G3 e G8) pareciam ainda confusos quanto às estratégias e os 

procedimentos que deveriam ser realizados para solucionar o problema. Dava a entender que 

eles queriam fazer uso da formulação matemática que define a grandeza densidade, mas não 

demonstraram clareza em suas ideias ao esboçá-las no papel, principalmente no que diz 

respeito à coleta de dados. Tal falta de clareza revela os erros construtivos relacionados a uma 

compreensão parcial do problema, o que poderá levar esses grupos à manifestação de outro 

tipo de erro, o procedimental. 

Ainda no que diz respeito ao levantamento das hipóteses, tivemos que um grupo (G1) 

não elencou nenhuma. Desta forma, estava assumindo que não possuíam nenhuma 

compreensão sobre a situação proposta, o que caracteriza a manifestação de erros 

sistemáticos. Mas, diferentemente do grupo G8, eles não solicitaram reformular suas 

hipóteses após o momento de socialização das ideias entre os grupos. Preferiram seguir com a 

atividade mesmo sem ter um planejamento bem definido, o que certamente iria comprometer 

os resultados alcançados. Essa atitude pode mostrar a resistência que alguns estudantes 

oferecem em assumir que não possuem compreensão satisfatória diante da situação que foi 

proposta. No entanto, a ideia deste trabalho é também o de conscientizar os alunos de que o 

erro e a não compreensão de algo não devem ser vistos como sendo algo negativo, uma vez 
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que um dos objetivos da escola e das aulas é justamente o de promover a aprendizagem do 

discente, que por vezes pode vir a partir da compreensão e correção dos erros manifestados. 

Somente no momento da prática experimental é que foi possível perceber claramente 

os grupos que detinham uma melhor compreensão sobre o problema proposto. Nas duas 

situações, em que era pedida a densidade da garrafa antes e depois (junto com os flutuadores) 

do resgate, nenhum grupo teve dificuldade em determinar a massa da mesma, já que para 

tanto se fazia necessário apenas colocá-la na balança que fora disponibilizada. Porém, alguns 

grupos tiveram dificuldade para determinar o volume da mesma nas duas situações. Para isto, 

as equipes fizeram uso de estratégias diversas. Três deles (G3, G6 e G9) optaram pela forma 

mais rápida: despejaram a água contida em seu interior no Becker, verificando em seguida o 

volume de água. Como a garrafa estava completamente cheia no momento da atividade, pode-

se fazer uma aproximação de que o volume de água em seu interior é o mesmo volume 

ocupado pela própria garrafa, admitindo-se como uma estratégia válida. 

 

(Figura 49: determinação do volume da garrafa a partir da quantidade de água nela contida) 

Outros três grupos (G1, G5 e G8) fizeram uma aproximação entre a garrafa e um 

cilindro, de modo a poderem utilizar a formulação matemática para a determinação do volume 

de um cilindro. Com o auxílio de uma régua e de um barbante, eles verificaram a espessura da 

garrafa e sua altura. No entanto, deveriam ter percebido que esta aproximação não é válida, já 

que claramente a estrutura da garrafa não é regular, tendo pontos mais espessos do que outros. 

Este erro pode ser enquadrado como de natureza procedimental, já que o grupo demonstrou 

compreensão da situação, mas agiu de forma inadequada. 
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(Figura 50: determinação do volume da garrafa a partir da geometria de um cilindro) 

Por fim, o grupo G2 optou por afundar a garrafa no recipiente grande de modo na 

tentativa de determinar o seu volume de acordo com o aumento do nível da água nesse 

recipiente. Entretanto, este recipiente grande não possuía nenhuma escala de volume, 

tornando-se impossível realizar uma leitura precisa do volume de água que subiu ao se 

colocar a garrafa em seu interior. Os componentes deste grupo até tentaram fazer uso de uma 

régua para determinar tal volume acrescentado, considerando que o recipiente grande era um 

paralelepípedo. No entanto, tal aproximação também não poderia ser feita já que este 

recipiente também possuía irregularidades em sua estrutura, não permitindo o cálculo de seu 

volume a partir do cálculo do volume de um paralelepípedo. Tal procedimento revelou mais 

uma vez a ocorrência de erros procedimentais, no qual o grupo escolheu estratégias de ação 

ineficazes para o que estava sendo pedido. 

 

(Figura 51: determinação do volume da garrafa a partir da sua submersão) 
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Por fim, esse grupo também cometeu um equívoco, ao tentar determinar o volume dos 

flutuadores, ainda mais grave do que na situação anterior, quando se tinha apenas a garrafa 

grande. Eles amarraram os flutuadores no corpo da garrafa grande e colocaram dentro do 

recipiente com água. A intenção deles era a de determinar o volume das garrafas a partir do 

aumento do nível da água no recipiente grande. No entanto, não perceberam que, nesta 

situação, diferentemente da primeira, as garrafas não ficavam submersas, ficando a maior 

parte delas fora da água. Logo, além da dificuldade de se obter com precisão o aumento no 

volume de água no recipiente, já que este não possuía uma escala que permitisse tal leitura, os 

grupos não atentaram ao fato de que o volume que determinaram não correspondia realmente 

ao das garrafas, já que a maior parte delas continuava fora da água contida no recipiente, mas 

apenas a da parte da garrafa que ficou submersa na água. Assim como com os grupos 

anteriores, esses dois últimos cometeram erros procedimentais, já que detinham certa 

compreensão sobre o problema, mas agiram de forma ineficaz no momento da coleta de 

dados, mais especificamente, na determinação dos volumes das garrafas. 

 

(Figura 52: determinação do volume da garrafa e dos flutuadores a partir da sua submersão) 

Após os dois momentos de coleta de dados, antes e depois do resgate da garrafa, os 

grupos foram encaminhados para o momento de análise dos dados. Neste momento, seus 

componentes deveriam discutir a forma mais adequada de tratar os dados que foram 

coletados, o que não era uma tarefa trivial, exigindo bastante atenção e cuidado dos mesmos. 

À medida que os grupos iam finalizando esta última etapa, o professor foi anotando os 

resultados no quadro para que no momento da síntese coletiva todos pudessem ter acesso aos 

que foram coletados pelos demais grupos. Neste momento, ficou claro que todos os grupos 

tiveram dificuldades em expressar seus resultados com a unidade de medida correta, já que, 
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em sua grande maioria, eles não escolheram sequer uma unidade de medida para expressar 

seus resultados. 

Este receio em escolher uma unidade de medida deixou claro que os estudantes 

possuem certo receio em errar, levando-os a preferir deixar sem unidade de medida a escolher 

uma que estivesse errada. Apenas um único grupo escolheu uma unidade de medida, que por 

sinal era uma unidade de medida válida para a densidade (kg/m³). No entanto, era 

incompatível com a realidade do experimento e com os valores coletados. 

A tabela abaixo sintetiza a manifestação dos erros identificados por cada grupo, assim 

como a justificativa para tê-los enquadrados em suas respectivas classificações. 

Tipos de erros Grupos Justificativa 

Sistemático G1 

Este grupo não detinha uma compreensão mínima em 

relação ao que estava sendo pedido e não conseguiu nem 

ao menos esboçar uma hipótese para o problema 

Construtivo Todos 

Todos os grupos tiveram dificuldades em expressar os 

resultados da análise dos dados com a unidade de medida 

correta 

Procedimental 

1 

G1, G2, G5 e 

G8 

Estes grupos tiveram dificuldades em proceder no 

momento da coleta de dados 

Procedimental 

2 
Todos 

Todos os grupos tiveram dificuldades em proceder no 

momento da análise dos dados 

(Tabela 8: classificação dos erros) 

 No que diz respeito ao erro sistemático, acreditamos que o grupo G1 o manifestou por 

não ter demonstrado clareza, desde o início da atividade, em relação ao que estava sendo 

proposto. Este grupo provavelmente realizou todas as etapas da atividade com base no que os 

demais iam fazendo, mas sem compreender o que estavam realizando. 

 Quanto aos erros construtivos, percebemos que todos os grupos o manifestaram no 

momento em que foram expressar os resultados obtidos, uma vez que, nenhum deles 

conseguiu expressar tais resultados com a unidade de medida correta. Foi necessária uma 

discussão mais cautelosa sobre as diferentes unidades de medida que podem ser utilizadas 

para expressar o valor da densidade de um objeto. 

 Por fim, em relação aos erros procedimentais, separamos em duas categorias: uma 

específica para os erros manifestados no momento da coleta de dados e outro para o momento 

da análise dos dados. Quanto à primeira, temos que os grupos G1, G2, G5 e G8 o 

manifestaram devido às dificuldades que encontraram no momento de determinar o volume 

das garrafas. Para a segunda, percebemos que todos os grupos tiveram dificuldades em 
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analisar os dados coletados, ou seja, não conseguiram proceder matematicamente de forma 

adequada, o que veio a comprometer os resultados alcançados. 

Em relação aos obstáculos da aprendizagem, a tabela abaixo separou os grupos de 

acordo com as possíveis causas que podem estar relacionadas à manifestação dos erros 

citados. Da mesma forma que na tabela de identificação dos erros, também expomos uma 

justificativa para ter feito tal separação. 

Obstáculos Grupos Justificativa 

Ontogênico Nenhum ~X~ 

Epistemológico 
G1, G2, G5 e 

G8 

A complexidade de alguns termos e dos procedimentos 

para as suas determinações, levou ao surgimento dos 

erros já assinalados. 

Didático Todos 

A falta de vivência com atividades nessa perspectiva em 

outros momentos da vida escolar dos estudantes fez com 

que todos os grupos tivessem dificuldades em proceder 

matematicamente com os dados coletados. 

(Tabela 9: identificação dos obstáculos da aprendizagem) 

 Em relação aos obstáculos epistemológicos, consideramos que estes foram decisivos 

para a manifestação dos erros que surgiram no momento da coleta de dados. Por não 

possuírem uma compreensão satisfatória a respeito do conceito de volume e dos mecanismos 

para a sua determinação, pudemos perceber que estes grupos assinalados tiveram dificuldades 

no momento de extrair as informações necessárias para a determinação da densidade da 

garrafa. Esta falta de compreensão ia além do conceito em si de volume enquanto região do 

espaço ocupado pelo objeto, pois compreendia também as especificidades da geometria dos 

sólidos.  

Quanto aos obstáculos didáticos, foi possível perceber a sua influência no momento 

do tratamento matemático dos dados coletados em que todos os grupos manifestaram erros. 

Estes equívocos indicam que os estudantes desses grupos não possuíam o hábito de trabalhar 

com atividades que exigissem deles esses momentos de coleta e tratamento dos dados, 

fazendo com que tudo isso fosse novidade para eles. Acreditamos que o contato mais 

frequente desses estudantes com estratégias de ensino que possibilitem a eles vivenciar esses 

momentos característicos da atividade científica possa fazer com que esses erros venham a ser 

corrigidos e evitados. 

Ainda no que diz respeito aos obstáculos didáticos, temos que a hesitação dos grupos 

em estabelecer uma unidade de medida coerente também está relacionada a este obstáculo. É 
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provável que os métodos de ensino que foram utilizados em outro momento, aliados ao fato 

de que esses estudantes não tiveram contato com atividades nessa perspectiva antes, foram 

determinantes para que eles tivessem tido dificuldades durante a análise dos dados. 

Com todos os dados já expostos no quadro, o professor resgatou um dos 

questionamentos feitos no início da primeira aula, ainda no momento de sensibilização, que 

dizia respeito às informações que seriam necessárias para prever o comportamento dos 

objetos quando imersos em um meio líquido. Alguns estudantes prontamente responderam 

que se fazia necessário conhecer tanto as densidades dos objetos em questão como também do 

meio em que estes seriam colocados. Desta forma, o professor, a partir das sugestões dos 

estudantes, deu início ao procedimento de coleta de dados que o auxiliaria na determinação da 

densidade da água que foi utilizada no experimento. Este momento foi conduzido pelo próprio 

docente, mesmo que contando com as sugestões dos estudantes, para que se tornasse uma 

oportunidade de discutir os aspectos relacionados à determinação da unidade de medida. 

 

(Figura 53: determinação da densidade da água) 

Feito isso e tendo encontrado um valor numérico aceitável para a densidade da água 

(1,07 g/ml), o professor repetiu o questionamento feito anteriormente. Por meio da 

comparação entre os resultados obtidos pelos grupos para as densidades da garrafa nos dois 

momentos e o resultado obtido para a densidade da água, as equipes puderam compreender, 

analiticamente, as condições para que um determinado objeto flutue ou não quando imerso em 

um meio líquido. Este momento caracterizou a síntese coletiva e foi de extrema importância 

para que os grupos identificassem os possíveis erros manifestados no momento da coleta de 

dados e/ou na operacionalização matemática. 
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4.4 O conceito de peso aparente e força de empuxo 

Na quarta aula desta unidade didática o professor pretendia conduzir os estudantes a 

uma nova interpretação sobre o fenômeno da flutuação dos corpos, não mais centrada no 

conceito de densidade, como ocorreu nos primeiros encontros e sim baseada no conceito de 

força, mais especificamente a força de empuxo. A atividade de sensibilização da referida aula 

consistia em questioná-los quanto ao que iria ocorrer com a marcação registrada por um 

dinamômetro, que inicialmente sustentava um pequeno cilindro metálico no ar, quando este 

fosse colocado dentro de um recipiente contendo água. 

Dentre as três respostas possíveis, que seriam uma marcação maior, menor ou igual à 

inicial, nenhuma delas se configurou como sendo a preferida entre os estudantes, tendo-se 

uma divisão quase uniforme entre eles. No entanto, o objetivo do professor era o de ouvir as 

justificativas a cada uma dessas três opções e não apenas a sua escolha que poderia ter sido 

feita de maneira arbitrária. Alguns alegaram que o peso da água sobre o cilindro faria com que 

ele parecesse mais pesado, levando o dinamômetro a marcar um valor maior que no início, 

como se pode perceber na fala de um deles: “o peso da água empurra ele pra baixo”. Tal 

argumento evidencia a existência de um erro de natureza construtiva, uma vez que se percebe 

que o estudante tem uma compreensão sobre o conceito de força peso e o funcionamento do 

dinamômetro. No entanto, lhe falta o conhecimento sobre outras variáveis presentes nesta 

situação, como a existência da força de empuxo. 

Outros estudantes afirmaram que a marcação do dinamômetro permanecerá inalterada, 

uma vez que, a força peso que atua sobre o cilindro não depende do meio em que ele está 

imerso e sim de sua massa e da aceleração gravitacional que, no exemplo proposto, 

permanecem inalteradas. Na fala de um deles: “a gravidade é a mesma”. Esta resposta 

também pode ser considerada como um erro construtivo já que ele demonstra uma pequena 

compreensão sobre a situação ao dominar o conceito de força peso, no entanto, assim como os 

outros estudantes, negligencia influências externas sobre o cilindro que, no caso, são 

exercidas pela água. 

Por fim, houve alguns estudantes que acharam que a marcação no dinamômetro iria 

diminuir. Para justificar seu posicionamento, alguns fizeram analogia ao efeito causado pela 

água que deixa os corpos aparentemente mais leves do que realmente são, o que pode ser 

facilmente percebido quando se tenta sustentar um objeto qualquer dentro e fora da água de 

uma piscina, por exemplo: “os objetos ficam mais leves dentro d’água”. Outros alegaram que 
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este efeito só é possível devido à existência de uma força de baixo para cima, sem saber 

exprimir maiores detalhes sobre ela. Apesar de ser a alternativa correta, percebe-se que ainda 

faltam a esses estudantes uma maior compreensão sobre o fenômeno, como o agente desta 

força e as suas características. Tais erros também podem ser classificados como sendo de 

natureza construtiva e se faz necessário que o professor encaminhe atividades que os façam 

refletir sobre as diferentes especificidades que envolvem o conceito de força de empuxo e, 

consequentemente, o fenômeno da flutuação dos corpos. 

Realizado o experimento, os estudantes puderam perceber que a marcação registrada 

pelo dinamômetro realmente diminuía quando o cilindro pendurado por ele era colocado 

dentro do recipiente contendo água. Desta forma, por meio da análise de um diagrama de 

forças construído coletivamente junto aos alunos, foi possível identificar mais facilmente a 

existência de uma outra força além do peso do cilindro e a exercida pelo dinamômetro. Ela 

recebeu o nome de empuxo e seu comportamento característico favoreceu para que parte da 

turma pudesse compreender a variação registrada na marcação do dinamômetro, assim como 

também o fato dos objetos parecerem mais leves quando mergulhados dentro da água. 

 

(Figura 54: diagrama de forças) 

Somente após essa discussão inicial, e tendo a garantia de que eles já detinham uma 

compreensão mínima a respeito desta nova força chamada de empuxo, o professor 

encaminhou o problema da referida aula. Nesta, ele questionou os estudantes sobre as 
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variáveis que influenciavam na determinação da força de empuxo. Cabe ressaltar que o 

docente não esperava que os grupos chegassem a formular matematicamente a equação que 

permite o cálculo da força de empuxo, mais conhecida como Princípio de Arquimedes. 

Porém, havia a expectativa de que eles apontassem para uma influência de pelo menos duas 

das três variáveis existentes: a densidade do meio em que o objeto é posto e a quantidade de 

líquido deslocado pelo objeto. A partir desta percepção, o professor poderia apresentar a 

formulação matemática no momento da síntese coletiva, caracterizando o desfecho da 

atividade. 

A partir deste momento, os estudantes voltaram a se reunir em seus grupos (nove, ao 

todo) para elaborarem suas hipóteses de quais seriam essas variáveis envolvidas e como eles 

poderiam proceder para mostrar que as variáveis apontadas realmente influenciavam na 

intensidade da força de empuxo. Após a construção dos seus planos de trabalho, que 

continham as hipóteses e as estratégias que pudessem conduzir a solução do problema, os 

grupos foram convidados a compartilhar tais informações com os demais no momento de 

socialização das ideias. As imagens abaixo foram registradas dos roteiros da atividade que 

cada um recebeu e mostram as hipóteses de cada grupo para a solução do problema. 

 

(Figura 55: G1 – O líquido colocado o peso = densidade da água, álcool) 
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(Figura 56: G1 – Pegava o béquer, colocava dois líquidos, a água e o álcool, usando o dinamômetro verificava a 

força feita com o peso no ar e depois nos líquidos. Percebe-se que quanto menor a densidade do líquido, menor 

força exercida) 

 

(Figura 57: G2 – A densidade do líquido pode influenciar, pois se emergir na água será exercida alguma força, 

no álcool será diferente, por isso em diferentes líquidos o empuxo será diferente) 

 

(Figura 58: G2 – Não conseguiu elaborar sua justificativa) 

 

(Figura 59: G3 – A densidade é a principal influenciadora do empuxo, pois quanto menor a densidade, menor o 

empuxo. Outros influenciadores é a força peso e a força do dinamômetro) 

 

(Figura 60: G3 – Não conseguiu elaborar sua justificativa) 
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(Figura 61: G4 – A densidade do líquido onde o cilindro é colocado) 

 

(Figura 62: G4 – Não conseguiu elaborar sua justificativa) 

 

(Figura 63: G5 – Umas das variáveis que influenciam é a densidade do líquido que está no copo. Dependendo da 

densidade do líquido o peso do objeto irá mudar) 

 

(Figura 64: G5 – Nossa justificativa foi que os líquidos são diferentes então o empuxo deles também vão ser 

diferentes já que a densidade do álcool e da água são diferentes então a densidade seria a variável que 

influenciaria na força de empuxo) 

 

(Figura 65: G6 – Densidade: necessariamente, se o meio (líquido) for mais denso a força de empuxo será maior, 

mas se o meio for menos denso, a força de empuxo será menor) 
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(Figura 66: G6 – Nós chegamos à conclusão de que o líquido mais denso exerce uma força contrária ao objeto, e 

por isso a numeração do dinamômetro) 

 

(Figura 67: G7 – A densidade, já que levamos em consideração que nem todos os meios possuem a mesma 

densidade ou força de empuxo. A força peso, já que, aumentando a massa ou a gravidade, nós aumentamos a 

força peso e já que a força normal é o oposto da força peso e a força de empuxo é igual a força normal) 

 

(Figura 68: G7 – Não conseguiu elaborar sua justificativa) 

 

(Figura 69: G8 – Densidade dos líquidos) 

 

(Figura 70: G8 – Quanto menor a densidade, maior o empuxo) 
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(Figura 71: G9 – Inicialmente não descobrimos quais variáveis. A operação entre elas resulta no valor do 

empuxo, mas ao notar a diferença de valores entre a FR com água e a FR com álcool, concluímos que o meio 

influencia no empuxo, sendo que quanto menor a densidade do meio, menor o empuxo) 

 

(Figura 72: G9 – Não conseguiu elaborar sua justificativa) 

Conforme a tabela abaixo, podemos verificar a distribuição das hipóteses referentes à 

atividade investigativa proposta. 

Grupo de 

ideias 
Síntese das hipóteses dos grupos 

Síntese das justificativas e 

estratégias 

1 

G1: (...) Percebe-se que quanto menor a 

densidade do líquido, menor força exercida 
Apenas a densidade do líquido 

influencia, sendo que quanto 

maior a densidade, maior a 

força de empuxo 

G6: Densidade: necessariamente, se o meio 

(líquido) for mais denso a força de empuxo 

será maior (...) 

G9: (...) quanto menor a densidade do meio, 

menor o empuxo 

2 
G8: Quanto menor a densidade, maior o 

empuxo. 

Apenas a densidade do líquido 

influencia, sendo que quanto 

maior a densidade, menor a 

força de empuxo 

3 

G2: A densidade do líquido pode influenciar, 

(...) por isso em diferentes líquidos o empuxo 

será diferente 

Apenas a densidade do líquido 

influencia, mas sem destacar 

como ocorre essa influência 

G4: A densidade do líquido onde o cilindro é 

colocado 

G5: Umas das variáveis que influenciam é a 

densidade do líquido que está no copo. 

Dependendo da densidade do líquido o peso 

do objeto irá mudar 
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4 

G3: A densidade é a principal influenciadora 

do empuxo, pois quanto menor a densidade, 

menor o empuxo. Outros influenciadores é a 

força peso e a força do dinamômetro Tanto a densidade do líquido 

como o peso do objeto 

influenciam. 
G7: A densidade. (...) A força peso, já que, 

aumentando a massa ou a gravidade, nós 

aumentamos a força peso e já que a força 

normal é o oposto da força peso e a força de 

empuxo é igual a força normal 

(Tabela 10: distribuição das hipóteses por grupo) 

Com a elaboração das hipóteses por parte dos grupos e a construção dos seus 

respectivos planos de trabalho, percebeu-se que todos eles apontaram a densidade do meio 

como sendo uma das variáveis que influenciava na determinação da força de empuxo, 

enquanto que dois deles (G3 e G7) ainda indicaram a própria força peso exercida sobre o 

objeto como sendo outra variável. No entanto, quanto à forma como estas variáveis 

influenciavam na intensidade da força de empuxo, principalmente a densidade do líquido onde 

o objeto seria posto, os grupos tiveram opiniões distintas ou simplesmente não opinaram em 

relação a isso. 

Como forma de validar suas hipóteses, todos os grupos propuseram que o objeto 

disponibilizado tivesse seu peso registrado pelo dinamômetro em duas situações distintas: 

dentro de um recipiente contendo água e dentro de outro recipiente contendo álcool. Como 

são dois meios com densidades diferentes, tendo a água uma densidade maior que o álcool, 

seria possível verificar se essas grandezas realmente influenciavam na intensidade da força de 

empuxo. 

Três grupos (G1, G6 e G9) achavam que quanto maior a densidade do meio, maior 

seria a força de empuxo exercida pelo líquido (Ideia 1). No entanto, estes não justificaram esta 

alternativa, se limitando apenas em mencioná-la. Dessa forma, ficou difícil para que o 

professor analisasse a forma como esses estudantes estavam pensando a respeito do 

fenômeno, o que poderia levá-los a manifestar os diferentes erros considerados. Talvez, 

intuitivamente, eles tivessem a compreensão de que quanto maior a densidade do meio, maior 

é a concentração de massa em uma mesma região do espaço, algo que foi discutido nas aulas 

anteriores, o que poderia levá-los a acreditar que maior seria a resistência oferecida por esse 

meio para o objeto que se encontra submerso nele. No entanto, os registros obtidos não 

possibilitam ao professor ter certeza disso. É provável que esta omissão tenha ocorrido devido 

à falta de compreensão a respeito da situação apresentada, impossibilitando-os de justificar 
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sua opção. Logo, podemos considerar que, ao citar a densidade do meio como sendo umas das 

variáveis, esses alunos estavam apenas arriscando uma possibilidade, algo que poderia 

caracterizar a manifestação de erros de natureza sistemáticos. 

Apenas um grupo (G2) discordou da opinião dos últimos. Para os componentes deste 

grupo, a densidade também era uma das variáveis que influenciavam na intensidade da força 

de empuxo. No entanto, eles acreditavam que quanto menor a densidade do meio, maior seria 

a força de empuxo exercida (Ideia 2). Diferentemente dos primeiros, este expressou sua opção 

por tal alternativa. Percebe-se nos registros realizados no roteiro coletivo que eles fizeram uso 

da equação do peso aparente, fruto da análise do diagrama de forças que foi discutido, para 

chegar nesta opção. Porém, eles fizeram a leitura de forma equivocada. 

Na equação que define o peso aparente do objeto ( ), FD representa a força 

exercida pelo dinamômetro, que vem a ser o valor aparente do peso do objeto; P simboliza o 

peso real do objeto; e E expressa a força contrária que veio a ser chama de empuxo. Com 

essas informações, o grupo entendeu que quanto maior a força de empuxo, menor seria a força 

marcada pelo dinamômetro (peso aparente), já que o peso real do objeto é uma constante, 

caracterizando uma relação de proporção inversa entre essas duas grandezas. No entanto, ao 

realizarem o procedimento prático e perceberem que no álcool o peso aparente do objeto era 

maior que na água, o que levaria à conclusão de que a força de empuxo era maior na água, a 

equipe concluiu equivocadamente o contrário, admitindo que esta força apresentou-se mais 

intensa quando o objeto foi posto no álcool. 

 

(Figura 73: discordância entre os componentes do grupo) 

Apesar deles terem demonstrado clareza sobre a relação matemática que expressa o 

peso aparente dos objetos quando imersos em líquidos, o que caracteriza a não manifestação 

de erros de natureza construtiva ou sistemática, o grupo realizou uma análise equivocada dos 
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dados coletados, levando-os a manifestar um erro procedimental. No entanto, é importante 

destacar que um dos componentes (cujo nome foi ocultado) discordava da interpretação a qual 

a maioria do grupo tinha chegado, ou seja, talvez ele tenha percebido que a relação de 

proporcionalidade era diferente daquela que foi considerada pelos outros integrantes como um 

todo. Essa situação destaca as relações dialógicas que há dentro dos grupos, nas quais as 

opiniões diferentes coexistem sem comprometer a harmonia da equipe como um todo. Tal 

capacidade de trabalhar em conjunto é fundamental para o convívio social desses estudantes e 

compõe um dos objetivos das atividades que foram aplicadas com eles. 

 Outros três grupos (G2, G4 e G5) também apontaram como uma das variáveis que 

influenciam na intensidade da força de empuxo a densidade do líquido. No entanto, além de 

não expressarem uma justificativa para tal escolha, eles também não indicaram de que forma a 

densidade poderia influenciar (Ideia 3). Diferentemente dos três primeiros citados aqui (G1, 

G6 e G9), esses demonstraram uma compreensão ainda menor em relação ao que se estava 

propondo, levando o professor a considerar que as estratégias e encaminhamentos tomados 

pelo grupo foram de forma arbitrária, ou seja, procederam na base de tentativas e erros, algo 

que poderia caracterizar a manifestação de erros de natureza sistemáticos. 

 Por fim, os dois últimos grupos considerados (G3 e G7) tiveram como diferencial em 

suas hipóteses apontar a força peso dos objetos como sendo uma outra variável que influencia 

na intensidade da força de empuxo, além da densidade do meio, como ocorreu com todos os 

grupos (Ideia 4). Sabe-se que o peso do objeto não é das variáveis. Porém, ao tentar verificar 

se este seria ou não realmente uma variável que influenciaria no empuxo, os grupos 

necessariamente iriam fazer uso de objetos de tamanhos (volumes) diferentes, o que poderia 

fazer com que eles percebessem outro fator importante, que é a quantidade (volume) de 

líquido deslocado. No entanto, a intervenção deste grupo se limitou, assim como todos os 

outros, a verificar o peso de um objeto, com o auxílio do dinamômetro, quando esse era posto 

em um recipiente contendo água e outro contendo álcool. Além do mais, eles também não 

esboçaram uma justificativa para terem elencado a densidade do meio e o peso do objeto 

como sendo as variáveis na determinação da força de empuxo, o que demonstra falta de 

compreensão em relação à situação proposta. 

A tabela abaixo sintetiza a manifestação dos erros identificados por cada grupo, assim 

como a justificativa para ter os enquadrados em suas respectivas classificações. 
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Tipos de erros Grupos Justificativa 

Sistemático 
G2, G4, G5 e 

G7 

Estes grupos não conseguiram esboçar justificativas e 

relações de causa e efeito para as hipóteses escolhidas. A 

omissão dessas informações não permitiu ao professor 

compreender nada do que eles estavam querendo. 

Construtivo 
G1, G3, G6 e 

G9 

Estes grupos não conseguiram esboçar justificativas para 

as hipóteses elencadas, no entanto, apontaram relações de 

causa e efeito para elas. A omissão dessas informações 

não permitiu ao professor compreender bem o que eles 

estavam querendo. 

Procedimental G8 

Este grupo demonstrou compreender razoavelmente a 

situação proposta, mas, no momento da análise dos dados, 

cometeu um equívoco. 

(Tabela 11: classificação dos erros) 

Conforme nosso entendimento sobre os tipos de erros, consideramos que a omissão de 

informações por parte dos grupos seria encarada como uma forma de erro, uma vez que 

também sinalizam para a existência de uma estrutura cognitiva insuficiente para se resolver o 

problema proposto. 

Neste sentido, associamos o erro sistemático a esses grupos porque eles foram os que 

demonstraram possuir menos clareza em relação ao que se estava pedindo, limitando-se 

apenas em apontar a densidade do meio como fator determinante para o empuxo, sem 

justificar essa opção ou explicar como ocorre essa influência. No caso do grupo G7, eles ainda 

apontaram o peso do objeto como sendo outro fator determinante. No entanto, assim como fez 

para a densidade do meio, nem justificou essa opção nem arriscou explicar de que forma o 

peso poderia influenciar na intensidade da força de empuxo. 

Quanto aos erros construtivos, consideramos que estes foram manifestados pelos 

referidos grupos porque também não conseguiram justificar de que forma a densidade do 

meio poderia influenciar na intensidade da força de empuxo. No entanto, por terem arriscado 

(de forma correta) que o empuxo é diretamente proporcional à densidade do meio, aceitamos 

que estes grupos possuíam uma clareza um pouco maior em relação à situação proposta, 

mesmo considerando que esta opção pode ter sido escolhida de forma arbitrária. 

Por fim, no que diz respeito aos erros procedimentais, associamos apenas um grupo 

como tendo manifestado este tipo de erro. Ele foi manifestado no momento da análise dos 

dados onde, diante do resultado da prática experimental e fazendo-se uso da equação que 

expressa o peso aparente de um objeto, o grupo se equivocou quanto à relação de 

proporcionalidade que há entre esta grandeza e a força de empuxo. Tal erro pode ter sido 

ocasionado devido à falta de atenção por parte dos integrantes desse grupo. 
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Em relação aos obstáculos da aprendizagem, a tabela abaixo divide os grupos de 

acordo com as possíveis causas que podem estar relacionadas à manifestação dos erros citados 

anteriormente. Da mesma forma que na tabela de identificação dos erros, também expomos 

uma justificativa para ter feito tal separação. 

Obstáculos Grupos Justificativa 

Ontogênico Nenhum ~X~ 

Epistemológico 

G1, G2, G3, 

G4, G5, G6, 

G7 e G9 

A complexidade do termo força de empuxo levou à 

manifestação dos erros assinalados para esses grupos, não 

possibilitando uma justificativa coerente para as 

estratégias elencadas. 

Didático G8 

A falta de vivência com atividades nessa perspectiva em 

outros momentos da vida escolar dos estudantes desse 

grupo os levaram a manifestar o erro já identificado. 

(Tabela 12: identificação dos obstáculos da aprendizagem) 

Em relação ao obstáculo epistemológico, consideramos que este foi o responsável 

pelos erros manifestados pelos grupos elencados. Por se tratar de um conceito extremamente 

complexo para os estudantes e de identificação nada trivial, percebemos que eles esboçaram 

muitas dificuldades em justificar suas hipóteses e elencar estratégias para a solução do 

problema. 

Quanto aos obstáculos didáticos, acreditamos que esta foi a principal causa para a 

manifestação do erro identificado pelo grupo. Mesmo tendo compreendido de forma razoável 

os conceitos envolvidos, o grupo demonstrou dificuldades no momento da análise dos dados 

coletados, principalmente no uso da ferramenta matemática. Este tipo de erro poderia ter sido 

evitado caso os integrantes desse grupo tivessem tido mais contato com atividades que os 

possibilitassem analisar dados reais, fazendo-se uso da ferramenta matemática com mais 

frequência, algo possível na abordagem do Ensino por Investigação. 

Mesmo considerando que os grupos conseguiram elencar uma estratégia válida para a 

comprovação de suas hipóteses, o professor teve que reconhecer que eles não possuíam uma 

compreensão completa sobre a situação, o que poderia levá-los a cometer erros em outras 

atividades que abordassem tal temática. Logo, se fez necessário que o professor encaminhasse 

outras discussões que não surgiram no momento da realização da atividade e que viria a 

apresentar a outra variável que influencia na determinação da força de empuxo. 

Esta discussão surgiu a partir do questionamento feito pelo professor do que ocorreria 

com a marcação do dinamômetro caso o objeto pendurado fosse maior que o cilindro utilizado 

ao longo da atividade, embora tivesse o mesmo peso e, consequentemente, a mesma massa. 
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Tal situação foi possível com o auxílio de um pequeno guarda-volumes de plástico onde se 

podia alterar seu peso preenchendo-o com moedas até o ponto em que o seu peso fosse igual 

ao do cilindro metálico utilizado. Ao colocá-lo dentro do recipiente com água, foi possível 

notar que a quantidade de água que era deslocada era nitidamente maior do que quando o 

cilindro foi colocado. 

Com isso, a alteração na marcação do dinamômetro mostrou que a quantidade de água 

deslocada pelo objeto submerso também é uma variável determinante na força de empuxo. 

Como forma de encaminhar a síntese coletiva, o professor demonstrou matematicamente o 

Princípio de Arquimedes, a partir da conclusão de que a força de empuxo é igual ao peso do 

líquido deslocado, tornando-se possível utilizá-la para determinar a intensidade da força de 

empuxo com base nas características do meio onde o objeto foi colocado. 

4.5 O cálculo da força de empuxo 

A última aula da unidade didática sobre flutuação dos corpos também tinha como 

objetivo avaliar analiticamente a flutuação dos corpos. Porém, nesta oportunidade pretendia-

se explorar ainda mais o conceito de força de empuxo, diferentemente da terceira aula que, 

apesar de possuir um caráter também analítico, limitava-se a discutir a flutuação dos corpos 

com base apenas no conceito de densidade. O momento de sensibilização da referida aula 

teve como objetivo o resgate dos conceitos trabalhados no encontro anterior. Para tanto, o 

professor questionou os estudantes sobre o que seria necessário saber para prever se um 

objeto qualquer iria flutuar ou não em um determinado meio. 

Estimulando-os a utilizar apenas os conceitos trabalhados na aula anterior, alguns 

deles responderam que seria necessário conhecer o peso do referido objeto e a força de 

empuxo que atuaria sobre ele (registros do professor). Como forma de extrair ainda mais 

informações deles, foi perguntado como seria possível determinar essas forças, o que os levou 

a remeter a uma prática experimental da aula anterior em que a força peso e a força de 

empuxo foram analisadas em diferentes situações com base na noção de peso aparente. Esses 

momentos de recapitulação são sempre importantes uma vez que possibilita ao professor, em 

certa medida, ter uma ideia do quanto os estudantes conseguiram desenvolver a compreensão 

sobre os conceitos trabalhados anteriormente, o que será de grande importância para alcançar 

os objetivos elencados para a atividade. 

Logo em seguida o professor apresentou o problema da referida aula. Tratava-se de 

um problema no qual os grupos deveriam pensar em estratégias para a determinação da 
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intensidade da força de empuxo que atuava sobre um objeto em dois meios líquidos distintos: 

água e uma mistura de água com sal. Divididos em seus nove grupos, os estudantes passaram 

a elaborar suas hipóteses para a solução do problema, assim como o plano de trabalho 

contendo as estratégias e a justificativa para tal. As imagens abaixo mostram na íntegra as 

hipóteses elencadas por cada equipe. 

 

(Figura 74: G1 – Sabendo a densidade do líquido, ao colocarmos o objeto, descobrimos o volume deslocado. 

Assim, aplicamos na fórmula) 

 

(Figura 75: G2 – Se calcula o empuxo com a seguinte fórmula, multiplicando a densidade dos fluidos, o volume 

dos fluidos e a gravidade) 

 

(Figura 76: G3 – Vamos calcular o valor do líquido deslocado e iremos considerar a gravidade como 10 e 

botaremos os resultados na fórmula ) 

 

(Figura 77: G4 – Vemos que podemos encontrar o Empuxo através da fórmula “ ”. E também vimos 

que Empuxo e peso são forças contrárias, então a força resultado do sistema será E – P) 
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(Figura 78: G5 – Nós vamos usar a fórmula que é: . Então nós vamos calcular o valor da densidade, 

do volume e a gravidade sempre é 10 m/s²) 

 

(Figura 79: G6 – Coletando a densidade do meio em questão e o volume deslocado, acharemos o Empuxo sobre 

o objeto) 

 

(Figura 80: G7 – Vamos medir o nível da água do Béquer, depois colocaremos o corpo (maçã) no béquer, 

acharemos a variação do líquido deslocado. Depois pegaremos o líquido deslocado em um recipiente secundário 

e mediremos a massa do líquido deslocado e com isso multiplicaremos esse valor pelo valor da gravidade para 

achar o empuxo do objeto) 

 

(Figura 81: G8 –  A densidade é uma constante, assim como a gravidade, então o único valor a ser 

descoberto é o volume) 

 

(Figura 82: G9 – Descobrindo a massa do meio deslocado, multiplicada pela gravidade, ou seja, o peso do 

líquido deslocado, encontraremos o empuxo) 

Conforme a tabela abaixo é possível verificar a distribuição de hipóteses referentes à 

atividade investigativa que foi proposta. 
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Grupo de 

ideias 
Síntese das hipóteses dos grupos 

Síntese das justificativas e 

estratégias 

1 

G3: Vamos calcular o valor do líquido 

deslocado e iremos considerar a gravidade 

como 10 e botaremos os resultados na 

fórmula  

Determinar a massa do líquido 

deslocado e calcular o peso 

associado a essa massa 

G7: (...) mediremos a massa do líquido 

deslocado e com isso multiplicaremos esse 

valor pelo valor da gravidade para achar o 

empuxo do objeto 

G9: Descobrindo a massa do meio deslocado, 

multiplicada pela gravidade, ou seja, o peso 

do líquido deslocado, encontraremos o 

empuxo 

2 

G1: Sabendo a densidade do líquido, ao 

colocarmos o objeto, descobrimos o volume 

deslocado. Assim, aplicamos na fórmula 

Determinar a densidade dos 

líquidos e o volume deslocado, 

aplicando esses valores na 

equação que define o Princípio 

de Arquimedes 

G2: Se calcula o empuxo com a seguinte 

fórmula, multiplicando a densidade dos 

fluidos, o volume dos fluidos e a gravidade 

G4: Vemos que podemos encontrar o 

Empuxo através da fórmula “ ” 

(...) 

G5: (...) nós vamos calcular o valor da 

densidade, do volume e a gravidade sempre é 

10 m/s² 

G6: Coletando a densidade do meio em 

questão e o volume deslocado, acharemos o 

Empuxo sobre o objeto 

G8:  A densidade é uma 

constante, assim como a gravidade, então o 

único valor a ser descoberto é o volume 

(Tabela 13: distribuição das hipóteses por grupo) 

 Com o momento de socialização das ideias, percebemos que todos os grupos optaram 

por apenas duas estratégias para determinar a força de empuxo que atuaria sobre o objeto 

disponibilizado: o cálculo direto do peso do líquido deslocado (Ideia 1) ou o cálculo a partir 

do Princípio de Arquimedes (Ideia 2). Restava saber como cada um desses grupos procederia 

para coletar as informações que julgaram ser necessárias, como o volume do líquido que foi 

deslocado pelo objeto, a densidade dos líquidos em questão e suas respectivas massas, a 

depender da estratégia que fora optada. 
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 Analisando os planos de trabalho de cada grupo, contendo as estratégias para 

resolução do problema, percebemos que a maioria deles (G1, G2, G3, G4, G5, G6 e G8) não 

esboçou clareza em como proceder para coletar os dados necessários, uma vez que essa coleta 

não era algo trivial, exigindo-se muito cuidado e atenção aos detalhes. Três grupos (G1, G6 e 

G8) demonstram clareza em como se determinar o volume do líquido deslocado, mas ou 

afirmaram que as densidades dos líquidos são conhecidas (G1 e G8), o que na verdade não era 

uma informação dada no problema, ou nem ao menos mencionaram os procedimentos para 

sua determinação (G6). Dois deles (G2 e G3) não demonstraram a mesma clareza em relação 

aos dados a serem utilizados. G2 fala em fazer uso do “volume do fluido”, sem enfatizar que 

este volume deve ser o deslocado pelo objeto que for imerso nele, enquanto que G3 fala no 

“valor do líquido deslocado”, sem deixar claro se é o valor da massa ou do volume. No 

entanto, estes grupos deixam clara a forma como irão proceder para determinar a densidade 

desses líquidos. 

 De forma semelhante ao que fizemos na atividade anterior, vamos considerar a 

omissão de informação como sendo uma espécie de erro, já que esta também é uma 

indicadora de que os estudantes desses grupos não possuíam uma estrutura cognitiva 

adequada que os permitissem pensar em estratégias para a resolução do problema. Dessa 

forma, sabendo-se que estes grupos conseguiram demonstrar clareza quanto a alguns dos 

procedimentos que seriam necessários, podemos considerar que manifestaram um erro de 

natureza construtivo, indicando apenas uma compreensão insuficiente da situação 

apresentada. 

Os outros dois grupos (G4 e G5) não demonstraram clareza na coleta de nenhum dos 

dados que julgaram ser necessários, nem do volume do líquido deslocado, nem da 

determinação da densidade dos líquidos envolvidos. Limitaram-se apenas em dizer qual a 

equação matemática que se fará uso para determinar a força de empuxo. Para esses grupos, 

admitimos que houve a manifestação de erros sistemáticos, demonstrando uma compreensão 

quase nula a respeito do que estava sendo proposto. 

 Em contrapartida, os dois grupos restantes (G7 e G9) demonstraram possuir bastante 

convicção dos procedimentos necessários para coletar esses dados. Ambos os grupos optaram 

pela estratégia mais simples, que é a determinação do peso do líquido deslocado e foram 

bastante claros nos procedimentos que iriam fazer uso para encontrar esses dados, desde a 

determinação da massa do líquido deslocado, como o cálculo a ser realizado para encontrarem 
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a força de empuxo. Para esses grupos, entendemos que não houve manifestação de erros do 

tipo construtivo ou sistemático. 

 No que diz respeito à execução dos seus planos de trabalho e considerando que havia 

apenas duas estratégias de ação indicadas, foi permitido que dois grupos realizassem a coleta 

de dados simultaneamente, de modo que pudesse haver uma cooperação entre eles. Desta 

forma, além de ganhar tempo na condução da aula, os grupos iriam exercer a competência de 

trabalhar em equipe. Com isso, percebeu-se que todos os grupos conduziram a coleta de dados 

de forma razoável, independente da estratégia utilizada. 

As equipes que escolheram a primeira estratégia (Ideia 1) precisavam apenas 

determinar a massa do líquido deslocado pelo objeto utilizado na situação. Para tanto, 

despejaram uma porção do líquido no Becker e em seguida colocaram o objeto dentro dele. O 

desnível do líquido dentro do Becker indicava a quantidade de líquido que fora deslocado 

pelo mesmo. Esta quantidade de líquido foi então colocada em outro recipiente e em seguida 

pesada na balança, de modo a permitir determinar facilmente a massa desse líquido deslocado. 

Esse procedimento foi realizado para os dois líquidos realizados. 

 

(Figura 83: registros da 1ª estratégia para água pura) 

 

(Figura 84: registros da 1ª estratégia para água com sal) 

Como podemos perceber pelos resultados que foram registrados no quadro após a 

coleta e análise, assim como a dos roteiros coletivos, percebemos que houve uma 

inconsistência nos valores utilizados. Por se tratar do mesmo objeto e que, em ambas as 
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situações, ele ficava totalmente submerso nos líquidos, não poderiam encontrar volumes para 

o líquido deslocado diferente. No entanto, por se tratar de líquidos com densidades 

ligeiramente diferentes, a massa desse líquido deslocado também seria diferente, sendo a da 

água com sal maior que a da água pura. Este pequeno detalhe demonstra a manifestação de 

um erro de ordem procedimental. 

Quanto aos grupos que optaram pela segunda estratégia (Ideia 2), que era o cálculo do 

empuxo a partir do Princípio de Arquimedes, percebemos que eles não tiveram tanta 

dificuldade em coletar as informações necessárias. Para a determinação da densidade dos 

meios, eles fizeram uso da relação entre massa e volume de uma porção do líquido utilizado, 

algo que já tinha sido trabalhado com eles nas atividades referentes à densidade de um objeto. 

Fazendo-se uso desta mesma porção do líquido, os grupos colocaram o objeto dentro do 

recipiente para verificar o quanto o nível do líquido subiu no Becker, indicando o volume 

deslocado pelo objeto quando submerso. Com base nesses dados coletados, esses grupos os 

aplicaram na equação que define o Princípio de Arquimedes em ambas as situações. 

 

(Figura 85: registros da 2ª estratégia para água pura) 

 

(Figura 86: registros da 2ª estratégia para água com sal) 
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Analisando os resultados ao qual chegaram, podemos perceber que estes grupos também 

se equivocaram em alguns aspectos. Da mesma forma que os anteriores, estes também 

encontraram volumes de líquido deslocado para ambas as situações, mesmo se tratando do 

mesmo objeto e que este ficava totalmente submerso quando colocados nos recipientes. Outro 

equívoco foi no momento de determinar a massa do líquido deslocado, que seria uma 

informação necessária para a determinação da densidade desses líquidos. 

Os grupos que conduziram a coleta de dados para o caso da água com sal levaram em 

conta o volume total (aproximadamente 120 ml) de água que tinha no recipiente e não apenas 

o volume que foi deslocado pelo objeto. Diferentemente destes grupos, os outros que 

procederam na situação envolvendo a água pura tiveram o cuidado de separar o volume 

deslocado pelo objeto e medir a sua massa com a balança. No entanto, no momento de 

determinarem a densidade desses líquidos por meio da equação que define a densidade de um 

objeto, esses grupos realizaram o quociente do volume pela massa, e não o contrário, o que 

comprometeu todo o cálculo. 

Por fim, em relação ao cálculo da força de empuxo, os grupos (G1, G2, G4) que 

conduziram a atividade com água pura cometeram mais dois equívocos. O primeiro foi que, 

por falta de atenção, utilizaram um valor correspondente ao volume do líquido deslocado 

como sendo igual à 60 ml e não os 75 ml encontrados anteriormente. Em seguida, não 

perceberam que ao usar o valor da densidade expressa em gramas por mililitros (g/ml) o valor 

da força de empuxo não poderia ser dado em Newtons (N). Os estudantes (G5, G6 e G8) que 

conduziram a atividade com água com sal não cometeram os mesmos equívocos. Utilizaram o 

valor encontrado para o volume deslocado como sendo os mesmos 80 ml e tiveram a clareza 

de que com a unidade de medida para a densidade como sendo o grama por mililitros (g/ml) o 

resultado não poderia ser expresso em Newtons (N), se fazendo necessário transformar a 

massa de gramas (g) para quilogramas (kg). 

A tabela abaixo sintetiza a manifestação dos erros identificados por cada grupo, assim 

como a justificativa para ter os enquadrados em suas respectivas classificações. 

Tipos de erros Grupos Justificativa 

Sistemático G4 e G5 

Estes grupos não detinham uma compreensão mínima em 

relação ao que estava sendo pedido e não conseguiram 

nem ao menos elencar estratégias para a solução do 

problema 



P á g i n a  | 147 

 

 

 

Construtivo 
G1, G2, G3, 

G6 e G8 

Estes grupos demonstraram certa clareza no momento de 

elencar as estratégias para coleta de alguns dos dados 

necessários para a resolução do problema 

Procedimental 

1 
Todos 

Todos os grupos tiveram dificuldades em proceder no 

momento da coleta de dados 

Procedimental 

2 
G1, G2 e G4 

Todos os grupos tiveram dificuldades em proceder no 

momento da análise dos dados 

(Tabela 14: classificação dos erros) 

Conforme nosso entendimento sobre os tipos de erros, consideramos que a omissão de 

informações por parte dos grupos seria encarada como uma forma de erro, uma vez que 

também sinalizam para a existência de uma estrutura cognitiva insuficiente para se resolver o 

problema proposto. 

Quanto aos erros sistemáticos, acreditamos que estes foram manifestados pelos grupos 

que não possuíam uma compreensão suficiente sobre a situação, fazendo com que não 

conseguissem esboçar estratégias claras que permitisse a coleta dos dados que afirmaram ser 

necessários para a resolução do problema. 

Em relação aos erros construtivos, consideramos que os mesmos foram manifestados 

pelos grupos que possuíam uma compreensão razoável sobre a situação, levando-os a 

conseguirem elencar estratégias que permitissem a coleta de apenas alguns dos dados 

necessários para a resolução do problema. 

Por fim, no que diz respeito aos erros procedimentais, os separamos em duas 

categorias, assim como foi feito para a atividade 3, que também tinha como característica ser 

uma atividade essencialmente de pesos e medidas. A primeira categoria dizia respeito aos 

erros procedimentais relacionados à coleta de dados pelos grupos. Para este tipo de erro, 

percebemos que todos os grupos o manifestaram, principalmente na hora de determinar o 

volume do líquido deslocado pelo objeto que foi utilizado. Para a segunda categoria, que 

englobava os erros procedimentais relacionados à análise dos dados, tivemos que apenas três 

grupos o manifestaram. Esses erros surgiram principalmente no momento da 

operacionalização matemática. Vale destacar que, mesmo os demais grupos fazendo uso de 

dados equivocados, eles conduziram esta etapa da atividade de forma muito bem-sucedida, 

atentando às unidades de medidas utilizadas e aos valores que foram coletados. 

Em relação aos obstáculos da aprendizagem, a tabela abaixo classificou os grupos de 

acordo com as possíveis causas que podem estar relacionadas à manifestação dos erros 
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citados. Da mesma forma que na tabela de identificação dos erros, também expomos uma 

justificativa para ter feito tal classificação. 

Obstáculos Grupos Justificativa 

Ontogênico Nenhum ~X~ 

Epistemológico 

G1, G2, G3, 

G4, G5, G6 e 

G8 

A complexidade de alguns termos e dos procedimentos 

para as suas determinações, levou ao surgimento dos 

erros já assinalados. 

Didático Todos 

A falta de vivência com atividades nessa perspectiva em 

outros momentos da vida escolar dos estudantes fez com 

que todos os grupos tivessem dificuldades em proceder 

matematicamente com os dados coletados. 

(Tabela 15: identificação dos obstáculos da aprendizagem) 

 Em relação aos obstáculos epistemológicos, assim como na atividade 3 desta unidade 

didática, consideramos que estes foram decisivos para a manifestação dos erros que surgiram 

no momento da coleta de dados. Por não possuírem uma compreensão satisfatória a respeito 

dos conceitos de volume do líquido deslocado, densidade de um líquido e dos mecanismos 

para as suas determinações, foi possível perceber que estes grupos identificados tiveram 

dificuldades no momento de extrair as informações necessárias para a solução do problema. 

Quanto aos obstáculos didáticos, pudemos perceber a sua influência no momento do 

tratamento matemático dos dados coletados, nos quais todos os grupos manifestaram erros do 

tipo procedimental. Eles indicam que esses estudantes não possuíam o hábito de trabalhar 

com atividades que exigissem deles esses momentos de coleta e tratamento dos dados. 

Acreditamos que o contato mais frequente desses estudantes com estratégias de ensino que 

possibilitem a eles a vivências desses momentos característicos da atividade científica possa 

fazer com que esses erros venham a ser corrigidos e evitados. 

No entanto, podemos perceber como a vivência com a atividade 3 desta sequência já 

conseguiu surtir efeito sobre eles. Diferentemente do que ocorreu naquele momento, os 

grupos não hesitaram mais em escolher as unidades de medida para as grandezas envolvidas 

na situação. Mesmo tendo sido apenas uma vivência pontual e, provavelmente, a primeira 

nesta perspectiva do Ensino por Investigação vê que os grupos já detinham um nível de 

amadurecimento suficiente que os permitiu refletir sobre as unidades de medida envolvidas e, 

consequentemente, atribuir às unidades de medida necessárias, algo que eles hesitaram em 

fazer em um primeiro momento. Isso revela que eles adquiriram uma postura mais crítica em 

relação ao próprio erro ao perceberem que o errar, ao longo do processo de ensino- 
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aprendizagem segundo esta perspectiva de ensino, não é algo negativo desde que se tenha em 

mente o compromisso com a aprendizagem. 

 Com todos os dados já expostos no quadro, o professor encaminhou o momento de 

síntese coletiva. Neste, foi possível rediscutir as duas estratégias utilizadas pelos grupos para a 

determinação da força de empuxo sobre o objeto nas duas situações propostas, permitindo que 

os grupos enxergassem a equivalência entre ambas as estratégias. Além do mais, o momento 

de síntese coletiva foi oportuno para se discutir também o uso das unidades de medida ao 

longo da operacionalização matemática. Com o auxílio do dinamômetro, o professor 

reproduziu o experimento feito na aula anterior, relacionando o empuxo com o peso aparente 

dos objetos quando são imersos em um líquido. Desta forma, foi possível chegar a valores 

aceitáveis e coerentes para as duas situações propostas. 

 

(Figura 87: determinação das forças de empuxo com o auxílio do dinamômetro) 

Após tudo isso, o professor resgatou o questionamento feito no início da aula que dizia 

respeito às condições para que um objeto flutuasse ou não quando imerso em um meio líquido 

qualquer. Fazendo-se uso dos resultados encontrados ao longo da atividade, os estudantes 

puderam compreender que a flutuação também pode ser explicada por meio de uma 

comparação entre as forças que atuam sobre o objeto, de modo que, caso o empuxo que atua 

sobre ele seja maior que o seu peso, o objeto emergirá até a superfície, fazendo-o flutuar 

quando estas forças se igualarem. Caso contrário, o objeto irá imergir até que chegue ao fundo 

do recipiente que contém o líquido em questão. Este também foi um momento oportuno para 

que eles também pudessem compreender de que modo os conceitos de densidade e empuxo 

podem ser utilizados de forma equivalente para explicar o mesmo fenômeno. 
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4.5 Conclusões 

Ao longo das atividades desenvolvidas, obtivemos a percepção de que alguns grupos 

manifestaram determinados tipos de erro com mais frequência do que outros, o que pode 

sinalizar para uma fragilidade na estrutura cognitiva dos estudantes que compuseram tais 

grupos. A tabela abaixo sintetiza a manifestação dos erros por cada grupo na unidade didática: 

Grupos Tipos de erros Ocorrência/Atividades 

G1 

Sistemáticos 1, 2, 3 

Construtivos 4, 5 

Procedimentais 1, 3, 5 

G2 

Sistemáticos 4 

Construtivos 2, 3, 5 

Procedimentais 1, 3, 5 

G3 

Sistemáticos 1, 2 

Construtivos 3, 4, 5 

Procedimentais 1, 3, 5 

G4 

Sistemáticos 4, 5 

Construtivos 1, 3 

Procedimentais 3, 5 

G5 

Sistemáticos 1, 4, 5 

Construtivos 3 

Procedimentais 1, 3, 5 

G6 

Sistemáticos  

Construtivos 3, 4, 5 

Procedimentais 3, 5 

G7 

Sistemáticos 4 

Construtivos 3 

Procedimentais 3, 5 

G8 

Sistemáticos  

Construtivos 1, 3, 5 

Procedimentais 3, 4, 5 

G9 

Sistemáticos 1 

Construtivos 3, 4 

Procedimentais 1, 3, 5 

(Tabela 16: manifestação dos erros por grupo) 
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 Com base nesses resultados, foi possível analisar a evolução de cada grupo ao longo 

das atividades de modo a permitir ao professor encaminhar as ações que puderam vir a 

contribuir para a correção dos erros manifestados pelos estudantes e, consequentemente, fazer 

com que eles alcancem os objetivos almejados para o que foi proposto. 

 Em relação aos grupos G1 e G3, percebemos que eles tiveram uma grande dificuldade 

nas primeiras atividades, que abordavam essencialmente o conceito de densidade. O grupo G1 

manifestou erros sistemáticos nas três primeiras atividades, enquanto que o grupo G3 

apresentou esse mesmo tipo de erro nas duas primeiras, o que indica que esses estudantes não 

detinham uma compreensão mínima a respeito do que estava sendo proposto, 

impossibilitando-os, em alguns momentos, até de elencarem hipóteses coerentes ou 

justificarem as suas estratégias para a solução do problema. No entanto, nas últimas 

atividades notamos que os erros passaram a ser de natureza construtiva, ou seja, eles já 

conseguiam compreender de forma razoável o que estava sendo proposto, sendo possível até 

mesmo esboçar hipóteses coerentes para a solução do problema e justificarem as estratégias 

elencadas. 

 Também tivemos grupos (G2, G4 e G5) que parecem ter esboçado mais dificuldades 

nas duas últimas atividades, que diziam respeito principalmente ao conceito de empuxo. Os 

grupos G4 e G5 manifestaram erros sistemáticos nessas duas últimas atividades, o que indica 

um grau de compreensão do problema muito abaixo do esperado. De forma semelhante, o 

grupo G2 manifestou esse tipo de erro apenas na atividade 4, tendo uma evolução na quinta e 

última atividade, manifestando um erro de natureza construtiva. Em relação às primeiras 

atividades, temos que em apenas uma ocasião (atividade 1) houve manifestação de erros 

sistemáticos (por parte do grupo G5), sendo em todas as outras atividades manifestados 

apenas erros construtivos. 

 Quanto aos quatro últimos grupos (G6, G7, G8 e G9) percebemos certa regularidade 

em seus desempenhos. Os grupos G6 e G8 não manifestaram erros de natureza sistemática, 

indicando que em nenhuma das atividades desenvolvidas eles tiveram dificuldade que os 

impossibilitassem de compreender minimamente o que estava sendo proposto. No entanto, em 

três oportunidades eles manifestaram erros do tipo construtivo, indicando uma compreensão 

razoável sobre o problema. Os outros dois grupos (G7 e G9) apresentaram erros sistemáticos 

em apenas uma oportunidade, mas, em relação aos erros construtivos, percebemos uma baixa 
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frequência em sua manifestação, com destaque para o grupo G7 que só demonstrou esse tipo 

de erro em apenas uma oportunidade (atividade 3). 

 Por fim, vimos que todos os grupos manifestaram erros de natureza procedimental em 

algum momento, principalmente nas atividades que eram essencialmente de pesos e medidas 

(atividades 3 e 5). Independente do erro procedimental que foi manifestado, seja nos 

momentos de coleta de dados ou no tratamento dos mesmos, percebeu-se que todos os 

estudantes tinham dificuldades em desenvolver tais tarefas. Acredita-se, como já dito neste 

trabalho, que tais dificuldades estão relacionadas à falta de vivência deles com atividades 

dessa natureza, o que os leva a desenvolver obstáculos de aprendizagem que os conduzem a 

esse tipo de erro. 

 Foi com base nesse panorama que o professor pôde encaminhar as devidas ações que 

visassem à correção desses erros manifestados. No que diz respeito aos erros do tipo 

construtivo e sistemático, o docente fez uso dos Centros de Aprendizagem (CA’s) como 

forma de tirar dúvidas dos estudantes a respeito da compreensão dos fenômenos e conceitos 

abordados nas aulas. Já em relação aos erros de natureza procedimental, tanto aqueles 

relacionados à coleta de dados e manipulação de materiais, como os ligados ao tratamento dos 

dados e formulação matemática, o professor também fez uso desses espaços para permitir aos 

estudantes vivenciarem esses momentos característicos da atividade científica, seja na 

tentativa de solução de problemas mais simples e semelhantes ao que foram propostos em 

sala, como na resolução de listas de exercícios (algébricos ou não) que abordassem a temática 

da aula. Vale salientar que essas estratégias desenvolvidas pelo professor após as aulas 

serviam como um reforço ao que já era desenvolvido ao longo das próprias atividades 

investigativas, nas quais o docente, por meio de questionamentos cada vez mais pertinentes, 

buscava fazer com que os estudantes identificassem os próprios erros manifestados e buscasse 

juntos aos seus colegas, sua correção. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base na análise que foi feita neste trabalho, percebemos que o erro pode de fato 

se tornar um aliado tanto ao professor como, principalmente, ao estudante. Ao invés de ser 

encarado como algo a ser excluído ou combatido, ele pode ser considerado um elemento 

positivo no processo de ensino-aprendizagem. Ao professor, permite perceber as fragilidades 

cognitivas dos estudantes e, ao estudante, possibilita a reflexão sobre o erro manifestado, 

promovendo a aprendizagem a partir do momento em que este irá demandar esforços para a 

sua correção. Este erro também pode revelar fragilidades na própria didática do professor, o 

que também irá requerer mudanças para que o processo de ensino-aprendizagem possa se 

desenvolver de forma adequada. 

No entanto, os resultados que podemos notar a partir desta análise, vão mais além. 

Quanto à estratégia de ensino que foi utilizada, percebemos que esta teve um papel 

fundamental para os objetivos desta pesquisa. A sequência de atividades na perspectiva do 

Ensino por Investigação sobre a flutuação dos corpos permitiu ao professor trabalhar com os 

estudantes mais do que os conteúdos específicos sobre o tema hidrostática. Com ela, foi 

possível abordar outros tipos de conteúdo que dificilmente seriam contemplados em uma aula 

convencional. Estes outros conteúdos são aqueles que Zabala (1998) chamou de currículo 

oculto, sendo os de natureza atitudinal e procedimental, considerados pelo autor como sendo 

de igual importância aos conteúdos factuais-conceituais, desde que se tenha em mente a 

formação integral do estudante para exercício da cidadania. 

Ao longo de todas as aulas, os estudantes estiveram frequentemente se deparando com 

situações que exigiam o exercício destes tipos de conteúdo. Com isso, tornava-se frequente a 

manifestação de erros dos diferentes tipos. Logo, a identificação desses erros ao longo das 

aulas permitiu ao professor encará-los de uma forma diferenciada, valorizando-os e 

atribuindo-lhes um papel importante para o processo de ensino-aprendizagem. Foi por meio 

da reflexão sobre os erros manifestados ao longo das aulas que o docente conduziu os 

estudantes a enxergarem as limitações de suas próprias estruturas cognitivas, o que os 

impediam de compreender o problema que era proposto e, consequentemente, buscar uma 

solução que se mostrasse coerente e viável para cada situação. 

Ao longo da aplicação desta unidade didática também vimos a importância de cada 

um dos momentos característicos de uma atividade investigativa. Os momentos de 

sensibilização foram sempre muito importantes nas atividades. Através deles, o professor 



P á g i n a  | 154 

 

 

 

conseguia instigar a maioria dos estudantes, de modo a motivá-los a participarem da atividade 

investigativa que viria em seguida. Quanto à construção do plano de trabalho, no qual os 

grupos elencavam suas hipóteses para a resolução do problema e definiam as estratégias 

necessárias para tal, percebemos que foram de grande importância por possibilitar momentos 

de reflexão, diálogo e cooperação entre os integrantes do grupo, o que exige o exercício de 

diferentes capacidades de ordem atitudinal por parte dos estudantes. Além do mais, este 

momento também exigia o registro escrito por parte dos grupos, o que se configurou como 

sendo um momento oportuno para que eles praticassem a habilidade da escrita e da síntese de 

ideias. 

 No que diz respeito aos momentos de execução do plano de trabalho, que consistiam 

basicamente na coleta de dados e o seu devido tratamento, também pudemos perceber certos 

benefícios. Em algumas atividades foi possível notar que o fato de um grupo demonstrar ter 

clareza sobre determinado tema ou fenômeno não implica que eles conseguirão definir 

estratégias que levem a resolução de um problema semelhante ou, quando conseguem definir 

e justificar estratégias coerentes, não procedem de forma satisfatória, ao ponto de não 

solucionarem o problema proposto. No entanto, o oposto também é válido. Em outros 

momentos, os estudantes conseguiram ter êxito na atividade, demonstrando um domínio de 

técnicas e habilidades procedimentais satisfatórios, porém, não conseguiam expor claramente 

as justificativas para tais procedimentos, o que dava margem para o professor imaginar que 

estes foram realizados com base no senso comum ou por ‘tentativa e erro’. 

 Por fim, temos que os momentos de síntese coletiva foram de fundamental 

importância ao longo das atividades. Era nesses momentos que o professor se reunia com os 

estudantes, no grande grupo, para discutir os resultados aos quais eles chegaram, refletindo 

sobre as limitações das estratégias que foram elencadas e questionando sobre a possibilidade 

de outras possíveis para a solução do problema, o que permitia construir um entendimento 

sobre as situações que eram propostas nas atividades. Esse momento da síntese coletiva 

também foi oportuno para que o docente pudesse avaliar o nível de desenvolvimento e 

apropriação pelos estudantes dos conteúdos que estavam sendo trabalhados. Seja na discussão 

no grande grupo ou no próprio registro por escrito dos grupos, o professor era capaz de avaliar 

o quanto aqueles estudantes conseguiram desenvolver uma compreensão satisfatória na 

medida em que as atividades da unidade didática eram realizadas. De forma semelhante, 

também foi possível identificar os discentes que possuíam maiores dificuldades e, 

consequentemente, necessitavam de uma atenção maior por parte do professor. 
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 Quanto à categorização dos erros e identificação dos possíveis obstáculos da 

aprendizagem, percebemos que estes foram procedimentos essenciais para a tomada de 

decisão do professor quanto aos encaminhamentos que deviam ser tomados visando à 

correção desses erros. Foi possível perceber que alguns grupos demonstravam maiores 

dificuldades quanto à compreensão do problema, o que indicava que eles possuíam uma 

estrutura cognitiva ainda insuficiente. Tal fato está relacionado à existência de obstáculos da 

aprendizagem do tipo epistemológico, no qual o próprio nível de abstração do conceito ou da 

situação proposta dificulta a sua compreensão por parte do estudante. 

Outros estudantes até pareciam compreender o que estava sendo proposto, mas tinham 

dificuldades de expressar suas ideias no papel, elencando hipóteses e justificativas de forma 

incoerente ou confusa. Ainda tínhamos grupos que tanto compreendiam bem a situação como 

também conseguiam sintetizar satisfatoriamente suas ideias no papel, mas, no momento da 

prática experimental, deixavam a desejar. Estes fatores foram associados à existência de 

obstáculos da aprendizagem do tipo didáticos. A estratégia de ensino do ECBI estava sendo 

empregada de forma pontual na turma, estando os estudantes, nas demais disciplinas, 

habituados a estratégias de ensino convencionais. Dessa forma, entendemos que a falta de 

vivência desses estudantes com o ECBI, que tem como diferencial explorar capacidades e 

habilidades diversas e que não são trabalhadas em um ensino na perspectiva convencional, 

configurou-se como sendo um elemento que dificultou o êxito de alguns grupos nas atividades 

que foram propostas. 

 Todos estes indícios revelam quão diversas são as necessidades dos estudantes e que 

devemos atentar para a individualidade de cada um deles, como orienta Zabala (1998). Alguns 

grupos possuíam estudantes que detinham mais facilidade com a escrita e argumentação de 

ideias. Outros possuíam estudantes com espírito de liderança, que conseguiam administrar e 

conduzir os conflitos de ideias que fatalmente surgiam ao longo das atividades. Também 

existiam grupos com estudantes com maiores afinidade e habilidade para as atividades de 

cunho experimental. No entanto, reconhecemos a dificuldade de se fazer um 

acompanhamento mais próximo destes estudantes com diferentes capacidades e habilidades 

quando se tem 30 a 40 alunos em uma sala de aula. Porém, vimos que uma possibilidade que 

poderia contribuir neste sentido seria a mistura dos grupos ao longo da condução da unidade 

didática, o que caracterizaria a organização da sala em equipes móveis, tal como sugere 

Zabala (1998). Dessa forma, poderíamos reunir em um mesmo grupo estudantes com 
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necessidades e capacidades diversas que poderiam se complementar uns com os outros, de 

forma a favorecer o desenvolvimento da atividade. 

No entanto, é importante destacar que uma atividade isolada, independente da 

estratégia didática utilizada, dificilmente será suficiente para que o professor tenha clareza dos 

obstáculos da aprendizagem que levam à manifestação dos erros por parte dos estudantes. É 

importante que o professor planeje atividades sistemáticas e a médio e longo prazo para que 

tenha condições de identificar as possíveis causas da manifestação dos erros. Aliado a isso, 

seria interessante que propostas de ensino diversificadas, como o Ensino por Investigação, 

fossem mais recorrentes entre os demais professores dos estudantes e não apenas algo 

exclusivo de apenas um professor de uma disciplina específica. Dessa forma, sabendo-se que 

os estudantes já teriam tido contato com esta estratégia de ensino, ficaria mais fácil identificar 

principalmente os obstáculos didáticos. 

Com isso, concluímos que seria interessante que os professores e a equipe pedagógica 

da escola tivessem um olhar diferente em relação aos erros manifestados pelos estudantes ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, quando identificados e trabalhados 

de modo adequado, eles podem vir a se tornar um aliado tanto ao professor como aos próprios 

estudantes. 
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Caro leitor, 

 

Geralmente, numa aula do curso básico em que apenas o professor fala não é das mais 

interessantes, nem para os estudantes nem para os próprios professores, já que este se cansa de falar, falar, 

sem que a turma participe. Dessa forma, os professores esperam que os seus alunos busquem se envolver 

ao longo das aulas, dando opiniões, perguntando, respondendo, entre outras formas. Porém, essa nem 

sempre é uma tarefa fácil. Às vezes, essa apatia dos estudantes com a aula se deve a forma como os 

próprios docentes consideram a participação. 

O objetivo deste trabalho é possibilitar que o professor reflita sobre um aspecto importante nas 

aulas, mas que às vezes passa despercebido ao longo de sua condução: a forma como se trata os erros 

manifestados pelos estudantes. Muitos deles evitam participar das aulas, não porque esta não é atrativa, 

mas por causa do medo que eles têm de errar ou de falar alguma besteira, como eles mesmos relatam. Em 

alguns casos, a postura do professor em relação ao erro colabora para os estudantes se sentirem retraídos, 

mas não que isso seja culpa dos professores! Existe toda uma cultura de valorização do acerto em 

detrimento ao erro que permeia em nossa sociedade, que pode ser identificada na postura dos gestores da 

escola e dos pais. No entanto, acreditamos que esses erros carregam consigo potencialidades que, 

mediante a sua identificação e abordagem, poderá conduzir ao melhor aproveitamento desses erros no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Partindo dessa premissa, buscamos sintetizar nesta cartilha algumas das ideias que permitirão ao 

professor identificar a ocorrência desses erros, 

distingui-los quantos aos seus diferentes tipos e 

compreender as possíveis causas. Para tanto, 

julgamos pertinente utilizar a proposta 

metodológica do Ensino de Ciências Baseado na 

Investigação (ECBI) já que esta favorece a 

identificação destes elementos. Dessa forma, com a 

apropriação desses fatores, o professor poderá 

enxergar o erro de um modo diferente, extraindo 

dele ingredientes que poderão lhes ser úteis no 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Apresentação 
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s erros manifestados pelos estudantes durante as aulas carregam consigo uma grande 

potencialidade no processo de ensino-aprendizagem. Tais erros podem sinalizar, inclusive, a 

existência de fragilidades no planejamento do professor, permitindo a este modificá-lo na 

medida em que for necessário, de modo a favorecer o processo de aprendizagem dos seus alunos. Ao ser 

encarado dessa forma, o erro deixa de ser um vilão a ser combatido e penalizado, para se tornar um aliado 

da aprendizagem, fazendo com que se perca o medo de errar. 

No entanto, apenas identificar esses erros e considerá-los como possíveis aliados da 

aprendizagem, não garante que os estudantes venham a corrigi-los espontaneamente. Torna-se importante 

que o professor tenha clareza do tipo de erro que foi manifestado, assim como a causa que levou à sua 

manifestação. Diferentemente de uma aula convencional, consideramos que o Ensino de Ciências 

Baseado na Investigação (ECBI) seria a proposta metodológica que nos permite a identificação desses 

elementos. Ao confrontar o discente com situações que exijam dele capacidades e habilidades diversas, 

será possível identificar o erro nas suas diferentes formas. 

O intuito deste trabalho é possibilitar a reflexão sobre os aspectos dos erros que se manifestam ao 

longo das aulas, principalmente no que diz respeito aos diferentes tipos de erros e as causas que levaram 

ao seu surgimento. Dessa forma, esperamos que os professores possam ter um olhar diferenciado em 

relação a esses erros, aproveitando ao máximo as suas potencialidades. 

 

 

 Identificar os tipos de erros cometidos pelos estudantes 

 Reconhecer os obstáculos da aprendizagem que levam ao erro 

 Refletir sobre estes elementos em um exemplo de atividade didática 
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azendo uma rápida reflexão sobre a nossa realidade escolar, percebemos que é frequente ver um 

mau aproveitamento dos erros. Isso se deve ao fato do erro ser frequentemente encarado como 

algo negativo, o que leva os estudantes a tentar evitá-lo a todo custo. Quanto aos professores, estes 

tentam combatê-lo por meio de punições das mais diversas. Essa ideia de que o erro é um indicador de 

fracasso escolar é fruto da cultura de valorização do acerto, em detrimento ao erro, que permeia em nossa 

sociedade. Pode-se perceber essa ideia na busca desenfreada das escolas, pais e do próprio sistema de 

educação do nosso país, por números, estatísticas e aprovações em processos seletivos. 

 É claro que, seja enquanto pais de alunos ou gestores de escolas, eles almejam sempre que os 

estudantes obtenham êxito nos exames de seleção, até porque este é um mecanismo que faz parte do 

sistema de educação vigente em nosso país. Mas se olharmos atentamente, a busca por esses resultados 

gera uma pressão sobre os estudantes de modo a deixá-los tensos diante das possibilidades de errar. O 

medo da retenção, da reprovação e do fracasso, também faz com que eles tentem evitá-lo. Assim, o medo 

de errar parece tirar o prazer de estudar. O objetivo passa a ser o de apenas atingir a nota para passar de 

ano ou de acertar um número suficiente questões para passar em um processo seletivo. Além disso, a 

criatividade dos estudantes também pode ficar ameaçada pelo fantasma do erro. Alguns autores acreditam 

que a manifestação da criatividade poderá ser inibida dentro de um sistema de ensino no qual o erro é 

algo a ser combatido e evitado. Os estudantes se sentem intimidados a buscarem soluções inovadoras e 

ousadas para os problemas que lhes são apresentados. Parece não haver chances para o erro, já que este só 

traz consequências negativas.  

Consideramos ser importante que o professor reflita sobre essa forma de ver o erro, buscando 

evitar o caráter eminentemente excludente que traz como resultado a classificação dos estudantes entre 

bons e ruins, aptos e insuficientes, aprovados e reprovados. Aceitar que o erro é algo natural e que faz 

parte do processo de ensino-aprendizagem, pode fazer com que este se torne um aliado tanto ao professor 

como ao estudante, já que, mediante a sua correção, o aluno poderá alcançar a compreensão daquilo que 

lhe foi apresentado. Mas para isso, é importante o professor ter em mente os diferentes tipos de erro que 

podem surgir, assim como os fatores que levam à sua manifestação, assunto discutido a seguir. 

 F 
O caráter excludente do erro e o medo de errar 
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pós essa discussão prévia, pode-se fazer os seguintes questionamentos: o que são esses erros, 

como surgiram e o que fazer diante deles? Para responder a estes questionamentos, é 

interessante, antes de qualquer coisa, que o professor tenha clareza da proposta metodológica 

que utilizará e, consequentemente, o erro possa vir a se manifestar. Alguns autores (DAVIS e ESPOSITO, 

1991) defendem o uso de situações problemas como forma de estimular os estudantes ao longo das 

atividades, permitindo ao professor tanto identificar as ideias prévias dos estudantes como também saber 

até onde eles conseguem ir. É nos momentos de conflitos cognitivos que ocorre a ressignificação dos 

conceitos envolvidos e o erro surge como sendo a manifestação do conhecimento antigo em conflito com 

o conhecimento novo. 

 Nesta perspectiva, temos o cenário ideal para que, caso o erro surja, possa ser identificado e 

encaminhado para análise e reflexões. Diante de uma situação problema os estudantes deverão buscar 

soluções para sua resolução. O êxito nessa tarefa envolve basicamente duas coisas: a compreensão do que 

está sendo proposto e a escolha correta dos procedimentos para resolvê-lo. Se obtiverem êxito, é um 

indicador de que talvez eles possuam a estrutura cognitiva necessária, não devendo o professor se 

contentar e achar que eles já alcançaram os objetivos da atividade, já que este êxito pode advir da sorte, 

por exemplo. É interessante, então, que ele proponha algo mais complexo do que o que foi pedido em um 

primeiro momento, mas se eles errarem, o professor deverá estar atento para qual tipo de erro esteve 

presente na situação. Resumidamente, Davis e Esposito (1991) dividem esses erros em três tipos: 

 O erro sistemático é aquele em que o estudante não possui a estrutura cognitiva necessária para 

compreender a situação, o que o leva a não conseguir resolver a situação problema; 

 O erro construtivo é aquele no qual o estudante possui uma estrutura cognitiva mais ou menos 

coerente com a situação proposta, mas que ainda se revela insuficiente para conseguir solucionar a 

situação problema; 

 O erro procedimental é o erro no qual o estudante possui a estrutura cognitiva que o permite 

compreender a situação proposta, mas escolhe procedimentos inadequados para a resolução da 

situação problema.  

Cada um desses erros exige um olhar diferenciado do professor. Não existe uma solução genérica 

para todos eles. Cada qual, de acordo com a sua natureza, merece um tratamento específico por parte do 

docente para que seja superado, todavia, o que ele poderá fazer com o estudante após a manifestação do 

erro depende da compreensão de um outro fator importante: a causa desse erro. O entendimento de que o 

 A 

Os tipos de erros e os obstáculos da aprendizagem 
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erro é algo natural e que pode ser considerado como um recurso auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem, assim como a compreensão sobre os diferentes tipos de erros que podem surgir, são dois 

aspectos importantes para que o erro possa assumir o seu papel educativo, mas estes aspectos por si só 

não garantem que os encaminhamentos dados pelo professor sejam suficientes. É interessante que o 

professor saiba o que levou os estudantes a manifestarem esses erros, ou seja, as suas causas. Dessa 

forma, terá melhores condições para conduzi-lo à correção do seu erro. 

De acordo com Guy Brousseau (1998, apud MEIER, 2012), os responsáveis pelos erros 

manifestados pelos estudantes são os obstáculos da aprendizagem. Na visão dele, eles não devem ser 

encarados como barreiras, mas sim como um corpo de conhecimentos que os estudantes carregam. Ao 

serem postos à prova em situações específicas, esses corpos de conhecimento podem demonstrar suas 

limitações, levando o seu usuário a manifestar os erros. Esses obstáculos podem ser classificados também 

em três categorias, de acordo com sua origem: 

 Obstáculos de origem ontogênica: são aqueles relacionados às limitações neurofisiológicas que 

alguns estudantes possuem, os impedindo de compreender determinados conceitos ou de executar 

determinadas tarefas; 

 Obstáculos de origem epistemológica: são aqueles relacionados ao processo histórico de 

construção de um determinado conceito, evidenciando a sua complexidade e o seu nível de 

abstração; 

 Obstáculos de origem didática: são aqueles relacionados aos métodos e estratégias de ensino 

utilizados pelos antigos professores dos estudantes e que dificultam a compreensão de 

determinadas situações ou conceitos. 

Com isso, admitindo que os estudantes possam carregar consigo certos obstáculos da 

aprendizagem que se manifestam através dos erros, e que esses erros podem ser considerados pelo 

professor como sendo uma ferramenta auxiliar para a aprendizagem, cabe então responder a última 

pergunta: o que fazer diante deles? Na verdade, não há uma resposta específica para esta pergunta. 

Podemos perceber que cada situação, cada tipo de erro, cada obstáculo da aprendizagem envolvido, 

possui sua complexidade e sua particularidade. Algo que se pode dizer é que o professor evite, nesses 

momentos, falar que o estudante errou. Isso pode inibi-lo a continuar participando da aula. Ao invés 

disso, é mais conveniente que o docente lance novos questionamentos de acordo com o nível de 

compreensão do estudante. Essas perguntas podem fazer com que o estudante reflita sobre o seu próprio 

erro, de modo a estimulá-lo a tentar corrigi-los. 
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omo exposto até o momento, o erro manifestado pelos estudantes possui diversos tipos e também 

diversas causas, cabendo ao professor identificá-lo e classificá-lo para poder ter mais clareza dos 

encaminhamentos que deverão ser tomados para que este erro possa se tornar um aliado tanto ao 

professor como, principalmente, ao estudante ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Para 

favorecer esse entendimento, nesta seção será descrita uma aula específica que foi ministrada no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Parnamirim, com uma 

turma do primeiro ano do ensino básico, técnico e tecnológico. Ela fez parte de uma sequência de 

atividades que compuseram a unidade didática sobre flutuação dos corpos. 

No entanto, antes da descrição dessa atividade, cabe aqui destacar a estratégia didática que foi 

utilizada para isso: o ensino por investigação. Não serão detalhadas aqui todas as características desta 

estratégia de ensino ou o processo de elaboração de uma atividade nesta perspectiva. Existe uma cartilha 

(OLIVEIROS, 2013) produzida pelo programa que discute esses aspectos. A intenção é de apenas situar o 

leitor de uma forma geral quanto à organização de uma atividade considerada investigativa. 

Uma das características de uma atividade investigativa é o seu caráter problematizador, ou seja, a 

busca por uma solução a uma situação intrigante. Aliada a essa característica, temos o fato de que os 

estudantes assumem um papel mais ativo ao longo das atividades, diferentemente de quando são 

submetidos a aulas em uma perspectiva convencional, ou seja, aulas de cunho mais expositivo. Temos 

também que, ao dividi-los em pequenos grupos, o trabalho coletivo e o poder de argumentação tornam-se 

capacidades e habilidades constantemente exercitadas, tornando-se características importantes. A 

reflexão, autonomia, ousadia, são alguns dos elementos valorizados em uma atividade investigativa, o que 

contribuem para a formação do estudante. 

 A estruturação de uma atividade investigativa pode ser diversificada dependendo dos objetivos da 

atividade, da sua natureza, entre outros fatores. A partir do trabalho de Azevedo (2004), reconhecemos 

que as atividades que se enquadram como laboratórios abertos são mais viáveis para a proposta da 

unidade didática por nós aplicada. Neste tipo de atividade investigativa, a aula começa com um momento 

de sensibilização, no qual os estudantes são instigados por meio de perguntas intrigantes. Em seguida, 

vem a apresentação do problema, que é o objeto da investigação deles. Depois, segue-se com a 

elaboração das hipóteses, que nada mais são do que tentativas de respostas ao problema lançado, e a 

construção do plano de trabalho, que é uma espécie de planejamento da investigação. Logo após, temos a 

aplicação do plano de trabalho, em que os estudantes colocarão em prática o seu planejamento e 

coletarão os dados que julgarem ser necessários. Por fim, temos o momento de síntese coletiva que, 

juntos, professor e estudantes, elaborarão a conclusão da atividade. 

 C 
Caracterização de uma atividade investigativa 
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 A opção por conduzir as atividades com base nesta perspectiva dos laboratórios abertos se deu a 

partir do entendimento de que o erro, enquanto elemento importante no processo de ensino-aprendizagem, 

deve ser analisado em todos os contextos possíveis e não apenas, por exemplo, em um momento de 

avaliação escrita, na qual poucas habilidades e competências dos estudantes são postas à prova. 

Acreditamos que o ensino por investigação permite ao professor explorar as diferentes capacidades desses 

estudantes, tanto as de ordem conceitual, como também as de ordens procedimental e atitudinal, 

capacidades essas, chamadas por Zabala (1998) de tipos de conteúdo, considerados fundamentais para a 

formação do estudante. No entanto, não queremos desmerecer nenhum outro tipo de atividade ou 

estratégia de ensino, até porque, alguns autores (LIMA e MUNFORD, 2007, apud de SÁ et alli, 2007) 

consideram que o ensino por investigação não deve e nem precisa ser a única estratégia de ensino adotada 

pelo professor, já que, determinados temas, podem ser trabalhados com sucesso por meio de outras 

abordagens de ensino. 

 

 

 

 atividade em questão tinha como objetivo geral perceber as variáveis que influenciam na 

flutuação dos corpos. Seguindo a estruturação dos laboratórios abertos, a aula teve início com o 

momento de sensibilização, no qual os estudantes foram questionados a respeito do que iria 

acontecer com determinados objetos quando estes fossem colocados dentro de um recipiente contendo 

água. Os objetos utilizados foram: uma moeda de cinquenta centavos, uma bola de borracha e um pedaço 

de massa de modelar (em formato de esfera). Após uma discussão prévia, os objetos foram colocados 

dentro do recipiente contendo água e coube aos estudantes explicar o porquê que uns afundaram (a moeda 

e a massa de modelas) e outros não (a bola de borracha). 

Neste momento, já se pôde perceber a manifestação de alguns erros construtivos. Na fala de um 

dos estudantes da turma, quando foi perguntado de que maneira poderia se fazer a bola de borracha 

afundar, ele respondeu: “tem que concentrar a massa dela (...) porque o peso fica maior”. Nesta fala, o 

estudante parece perceber a relação entre a distribuição de massa de um corpo e sua densidade, mas se 

confunde ao achar que ao concentrar (ou espalhar) a massa de um objeto provoca uma alteração em seu 

peso. Além do mais, ele acredita que a flutuação dos corpos se deve ao baixo peso dos mesmos. Em 

relação a esta mesma pergunta, outro estudante concordou com o colega quanto ao fato de concentrar a 

massa da bola de borracha, mas deu uma justificativa diferente para tal procedimento: “não fica com ar 

dentro da bola”. Esta resposta nos indica que ele associa a flutuação dos corpos à existência de ar no 

interior dos objetos, como sendo uma obrigatoriedade para que ocorra a flutuação. 

 A 

A identificação dos erros e dos obstáculos da 

aprendizagem 
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Com isso, percebemos que eles possuíam alguma compreensão sobre a flutuação dos corpos e 

sobre alguns conceitos científicos, no entanto, careciam de ajustes que podiam ser feitos por meio da 

vivência de situações que permitissem a eles verificarem a inconsistência dessas explicações. A causa 

desses erros podia estar relacionada à existência de dois obstáculos da aprendizagem: o epistemológico, já 

que a compreensão da flutuação dos corpos não é algo trivial e requer o entendimento de vários fatores; 

ou o didático, já que, por se tratar de uma turma que já faziam a disciplina pela segunda vez, os métodos e 

técnicas utilizados pelo professor no ano anterior podem ter dificultado a compreensão deste conceito. 

 Em seguida, foi apresentado o problema que iria desencadear a investigação por parte dos 

estudantes. Com o pedaço da massa de modelar que foi utilizado no momento da sensibilização, e que 

afundou ao ser colocado no recipiente com água, o professor os questionou se seria possível fazer com 

que esse mesmo pedaço passasse a flutuar quando colocado no mesmo recipiente contendo água. Com 

isso, os estudantes, divididos em pequenos grupos (nove, ao todo) de até quatro estudantes, deram início à 

investigação, elencando as hipóteses e construindo o respectivo plano de trabalho do grupo. Após a 

construção do plano de trabalho, os grupos eram convidados a apresentar os seus planos aos demais, 

como uma forma de compartilhamento de informação, característico desta proposta de ensino. 

 As imagens abaixo foram captadas do quadro branco no momento em que os grupos foram expor 

suas hipóteses antes do desenvolvimento da prática. Tais imagens mostram, na íntegra, as hipóteses 

elencadas por cada grupo e registradas no quadro neste momento de compartilhamento de informações. 

 

(Figura 1 – G1: Nosso grupo utilizou a teoria de quanto maior o volume menor a densidade) 

 

(Figura 2 – G2: Vamos expandir a massa, de forma que nenhum ponto da massa fique concentrada em um só ponto) 
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(Figura 3 – G3: Vamos distribuir a massa) 

 

(Figura 4 – G4: Estica a massa fazendo com que ela fique menos densa que a água) 

 

(Figura 5 – G5: Quando se distribui a massa da massinha a área em contato com a água é maior) 

 

(Figura 6 – G6: Maior distribuição. Massa em forma de bacia) 

 

(Figura 7 – G7: O ar tem pouca densidade, então se houver ar suficiente, a massa de modelar irá flutuar) 



P á g i n a  | 175 

 

 

 

 

(Figura 8 – G8: Quando distribuirmos a massa aí a força aplicada seja maior que a força que a massa aplica na água) 

 

(Figura 9 – G9: Quando se espalha a massa de modelar diminui-se a sua densidade fazendo com que ela flutue) 

Conforme a tabela abaixo, podemos verificar a distribuição de hipóteses referentes à atividade 

investigativa que foi proposta. 

Hipóteses Registros dos pequenos grupos Síntese das ideias Ocorrência 

1 

G4: Estica a massa fazendo com que ela 

fique menos densa que a água Transformar a massa de 

modelar em uma chapa plana 

para diminuir sua densidade 

2 G9: Quando se espalha a massa de modelar 

diminui-se a sua densidade fazendo com que 

ela flutue 

2 

G2: Vamos expandir a massa, de forma que 

nenhum ponto da massa fique concentrada 

em um só ponto 

Não conseguiram expressar 

uma justificativa plausível 

para suas hipóteses 

2 

G3: Vamos distribuir a massa 

3 

G5: Quando se distribui a massa da massinha 

a área em contato com a água é maior 
Transformar a massa de 

modelar em uma chapa plana 

para aumentar a área em 

contato com a água 

2 
G8: Quando distribuirmos a massa aí a força 

aplicada seja maior que força que a massa 

aplica na água 

4 

G7: O ar tem pouca densidade, então se 

houver ar suficiente, a massa de modelar irá 

flutuar 

Transformar a massa de 

modelar em um balão para 

que possa aprisionar ar em 

seu interior 

1 

5 
G1: Nosso grupo utilizou a teoria de quanto 

maior o volume menor a densidade 

Transformar a massa de 

modelar em um barquinho 
2 
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G6: Maior distribuição. Massa em forma de 

bacia 

para que o volume ocupado 

seja maior 

(Tabela 1: distribuição das hipóteses por grupo) 

Após essa rodada de apresentações, os grupos deram início à parte prática da atividade, testando as 

suas hipóteses. Este foi outro momento oportuno para identificar os erros manifestados por eles, assim 

como as possíveis causas para o seu surgimento. Oito grupos acreditavam que quanto mais distribuída 

estivesse a massa do objeto, mais provável seria sua flutuação. A princípio, parecia que esses grupos 

detinham um nível de compreensão aceitável sobre os fenômenos da flutuação dos corpos, dando a 

impressão de que percebiam o volume ocupado por um objeto como sendo um fator decisivo. No entanto, 

a maioria deles (seis), ao colocarem em prática os seus planejamentos, simplesmente amassaram o pedaço 

de massa de modelar, transformando-o em uma chapa plana. 

Dois deles (grupos 4 e 9) acreditavam que dessa forma 

reduziriam a densidade da massa de modelar, fazendo-a flutuar 

(Hipótese 1). Os outros dois (grupos 2 e 3) nem ao menos 

conseguiram expressar uma justificativa consistente para suas 

hipóteses. Percebe-se em seus registros que eles remetem apenas a 

necessidade de distribuir a massa, mas sem dizer o porquê (Hipótese 

2). Os outros dois (grupos 5 e 8) amassaram as suas massas de 

modelar afirmando que quanto maior a área em contato entre o 

objeto e a água, mais fácil seria atingir a flutuação, já que a força 

exercida pela água seria maior (Hipótese 3). Esses procedimentos 

não tiveram êxito na tentativa de fazer flutuar a massa de modelar, 

caracterizando um erro procedimental, já que assim, a massa de 

modelar continuou a afundar. 

Além do mais, pode-se considerar que os quatro últimos grupos também manifestaram um erro 

sistemático, uma vez que, ou não possuíam qualquer compreensão sobre o que estava sendo pedido ou, 

apesar de parecer terem uma noção intuitiva sobre forças exercidas pela água (algo que poderia conduzir 

ao conceito de empuxo), não possuíam um nível de compreensão mínimo a respeito da flutuação dos 

corpos. Em relação aos dois primeiros, percebe-se que eles detinham uma compreensão razoável em 

relação ao fenômeno de flutuação dos corpos, relacionando à distribuição de massa. Com isso, podemos 

afirmar que não manifestaram um erro de natureza sistemático ou construtivo. 
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Apenas um grupo (grupo 7) transformou a massa de modelar 

em uma espécie de balão, alegando que quanto mais ar estivesse 

aprisionado no interior do objeto, mais provável seria sua flutuação 

(Hipótese 4). De fato, este grupo obteve sucesso na prática, não 

manifestando assim, um erro procedimental. No entanto, não se pode 

dizer que estes estudantes alcançaram o objetivo da atividade. Eles 

manifestaram um erro construtivo, já que recaíram em uma concepção 

errônea bastante comum entre os estudantes que é a de associar a 

existência de ar no interior dos objetos como sendo uma condição 

necessária para a flutuação. 

Por fim, apenas dois grupos (grupos 1 e 6), que também defendiam a ideia da distribuição de 

massa do objeto como sendo um fator decisivo, transformaram os seus 

pedaços de massa de modelar em pequenos barcos (Hipótese 5). Dessa 

forma, pode-se aceitar que eles também detinham uma noção intuitiva 

sobre a influência do volume ocupado pelo objeto na flutuação dos 

corpos. Mas, diferentemente dos grupos que resolveram simplesmente 

amassar, esses dois últimos obtiveram êxito na prática, não cometendo 

um erro procedimental. 

A tabela abaixo sintetiza a manifestação dos erros identificados por cada grupo, assim como a 

justificativa para ter os enquadrados em suas respectivas classificações. 

Tipos de erros Grupos Justificativa 

Sistemático 
G2, G3, G5 e 

G8 

Estes grupos, ao associarem a flutuação dos corpos à área de 

contato com o meio no qual ele está sendo inserido, não detinham 

uma compreensão mínima em relação ao que estava sendo pedido. 

Além do mais, alguns não conseguiram nem ao menos esboçarem 

uma hipótese coerente.  

Construtivo G7 

Este grupo demonstrou possuir uma compreensão razoável em 

relação ao que estava sendo pedido, já que relacionou a flutuação 

dos corpos com a distribuição de massa. No entanto, justificou de 

forma equivocada tal procedimento, remetendo ao acúmulo e 

aprisionamento de ar no interior do objeto. 

Procedimental 
G2, G3, G4, 

G5, G8 e G9 

Estes grupos não obtiveram êxito no momento do teste das 

hipóteses, uma vez que, não conseguiram fazer com que suas 

massinhas de modelar flutuassem. Isso se deve ao fato de terem 

simplesmente amassado suas massinhas, transformando-as em 

chapas planas. 

(Tabela 2: classificação dos erros) 
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Conforme o entendimento que temos sobre os tipos de erros, consideramos que quatro grupos 

manifestaram um erro de natureza sistemático, pois ou não possuíam uma estrutura cognitiva suficiente 

que lhe permitissem esboçar hipóteses coerentes (caso dos grupos 5 e 8) ou até mesmo não conseguiram 

esboçar nenhuma hipótese (caso dos grupos 2 e 3). Consequentemente, esses grupos também não 

conseguiram elencar estratégias e procedimentos que lhe permitissem solucionar o problema que foi 

proposto, levando à manifestação de um erro procedimental. 

Quanto ao erro construtivo, percebemos que apenas um grupo o manifestou. Tal grupo 

demonstrou entender, até certo ponto, o fenômeno de flutuação dos corpos, mas o justificaram de uma 

forma equivoca ao associá-lo ao acúmulo e aprisionamento de ar no interior do objeto. No entanto, 

percebemos que este grupo não cometeu um erro procedimental, uma vez que sua estratégia demonstrou 

ser suficiente. Coube ao professor, no momento da síntese coletiva, destacar para a não necessidade da 

existência de ar no interior dos objetos, o que caracteriza um momento de aprendizagem no qual os 

estudantes desse grupo aperfeiçoaram suas ideias sobre o fenômeno que estava sendo estudado. 

 Por fim, quanto aos erros procedimentais, tivemos dois grupos (G4 e G9) que manifestaram este 

tipo de erro, mesmo sem ter apresentado erros do tipo sistemático ou construtivo. Isso evidencia que o 

fato de os estudantes demonstrarem possuir um nível de compreensão aceitável sobre determinado 

fenômeno não implica que eles saberão proceder diante de situações práticas que envolva a solução de 

problemas relacionados ao mesmo fenômeno. 

Estes casos específicos também mostram os benefícios que uma estratégia didática como o Ensino 

por Investigação pode proporcionar ao professor e ao estudante, já que, em uma aula conduzida de forma 

convencional8, estas habilidades e capacidades de ordem procedimental provavelmente não seriam 

exigidas dos estudantes, levando o professor a crer que estes dois grupos teriam alcançado os objetivos da 

aula, já que detinham uma compreensão satisfatória sobre o fenômeno. No entanto, ao colocá-los diante 

de uma situação prática, percebemos que eles não conseguiram associar a compreensão do fenômeno com 

os procedimentos que seriam necessários para solucioná-lo. 

Em relação aos obstáculos da aprendizagem, a tabela abaixo categorizou os grupos de acordo com 

as causas que podem estar relacionadas à manifestação dos erros citados há pouco. Da mesma forma que 

na tabela de identificação dos erros, também expomos uma justificativa para a categorização. 

 

 

                                                 
8 Entendemos que aulas na perspectiva convencional são aquelas ministradas de forma frontal, primordialmente expositivas 
e sem muitos espaços para questionamentos. Nesta, o professor é encarado como sendo o detentor do conhecimento, tendo 
como função a transmissão deste para os seus alunos. 
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Obstáculos Grupos Justificativa 

Ontogênico Nenhum 

Por não haver diagnóstico neurofisiológico de nenhum estudante 

por parte da Equipe Técnico-Pedagógico da escola, descartamos a 

possibilidade de algum dos erros manifestados estarem relacionados 

a essa causa. 

Epistemológico 
G2, G3, G5 e 

G8 

A complexidade dos termos volume, massa, peso e densidade (que 

surgiram nos registros de alguns desses grupos) levaram ao 

surgimento dos erros já assinalados, não possibilitando uma 

compreensão satisfatória do que estava sendo pedido. 

Didático G4, G7 e G9 

A falta de vivência com atividades nessa perspectiva em outros 

momentos da vida escolar dos estudantes desses grupos os levou a 

cometerem os erros já identificados, seja na escolha inadequada dos 

procedimentos ou na justificativa para eles. 

 (Tabela 3: identificação dos obstáculos da aprendizagem) 

De acordo com o exposto sobre os diferentes obstáculos da aprendizagem, consideramos que 

nenhum dos erros manifestados estava relacionado ao obstáculo ontogênico, uma vez que não havia 

nenhum diagnóstico ou indício de que os estudantes ali presentes possuíam qualquer distúrbio 

neurofisiológico ou transtornos mentais que os impedissem de compreender a situação proposta. 

Em relação ao obstáculo epistemológico, consideramos que este foi o responsável pelos erros 

manifestados pelos grupos elencados. Como foi possível perceber que estes grupos tiveram muita 

dificuldade em entender o problema proposto, acreditamos ter sido a principal causa disso a 

complexidade dos termos envolvidos para sua compreensão. Confusões entre os conceitos de peso e 

massa e a falta de clareza em relação ao conceito de volume ocupado por corpo, foram as principais 

dificuldades enfrentadas por esses grupos, os conduzindo à manifestação dos erros. 

Quanto ao obstáculo didático, acreditamos que este foi a causa para a manifestação dos erros por 

parte dos grupos indicados. Tais erros manifestados indicam pequenas falhas na compreensão dos 

estudantes sobre o fenômeno apresentado, seja de ordem procedimental (grupos 4 e 9) ou de ordem 

conceitual (grupo 7). Ainda em relação aos obstáculos da aprendizagem, cabe ressaltar que elencamos 

apenas aqueles que provavelmente mais contribuíram para a manifestação dos erros identificados. Com 

isso, não queremos afirmar que apenas um ou outro obstáculo foi responsável pela manifestação desses 

erros por parte dos grupos. É sempre possível que mais de um obstáculo tenha sido responsável pela 

manifestação desses erros. No entanto, preferimos elencar, para cada situação, apenas aquele que 

julgamos ter tido uma responsabilidade maior na manifestação dos erros. 

Outro ponto importante a ser destacado diz respeito à individualidade dos estudantes. Nesta 

atividade, já foi possível perceber que alguns deles tinham uma necessidade maior para compreender a 

situação que foi proposta, sinalizando para uma estrutura cognitiva pouco desenvolvida. Outros já 
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demonstravam compreender razoavelmente o problema apresentado e até procederam de forma 

satisfatória na busca pela sua solução, mas não conseguiam transmitir este entendimento para o papel, de 

forma a elencar hipóteses incoerentes e não justificar as estratégias que seriam utilizadas. E ainda foi 

possível identificar aqueles que tanto compreendiam bem a situação como também conseguiram sintetizar 

de forma satisfatória suas ideias, porém, no momento da prática experimental, não obtiveram êxito. 

Estas dificuldades encontradas em determinados grupos sinalizam o que Zabala (1998) considera 

ser de grande importância no processo de ensino-aprendizagem e que necessita um cuidado especial por 

parte do professor, que é a individualidade dos estudantes. No entanto, reconhecemos as dificuldades 

encontradas pelos professores em atentar para essas necessidades particulares de cada um deles, já que, 

frequentemente, ele se depara com uma sala de aula com 30 a 40 alunos. Com isso, um encaminhamento 

interessante que pode vir a contribuir neste sentido, é o rodízio de estudantes pelos pequenos grupos. 

Dessa forma, é possível agregar estudantes com diferentes necessidades, mas com diferentes capacidade e 

habilidades, de modo que os próprios integrantes do novo grupo possam se ajudar mutuamente. Tal 

procedimento de organização da sala de aula é chamado por Zabala (1998) de equipes móveis e pode 

contribuir para minimizar as dificuldades de cada estudante através da compensação mútua, favorecendo 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Por fim, é importante destacar que uma atividade isolada, independente da estratégia didática 

utilizada, dificilmente será suficiente para que o professor tenha clareza dos obstáculos da aprendizagem 

que levam à manifestação dos erros por parte dos estudantes. É importante que o docente planeje 

atividades sistemáticas a médio e longo prazo para que tenha condições de identificar as possíveis causas 

da manifestação dos erros. Aliado a isso, seria interessante que propostas de ensino diversificadas, como 

o Ensino por Investigação, fossem mais recorrentes entre os demais professores dos estudantes e não 

apenas algo exclusivo de apenas um professor de uma disciplina específica. Dessa forma, sabendo-se que 

os estudantes já teriam tido contato com esta estratégia de ensino, ficaria mais fácil identificar 

principalmente os obstáculos didáticos. 

Quanto aos encaminhamentos, o momento seguinte das atividades é a construção da síntese 

coletiva. Este momento pode-se configurar como sendo oportuno para estar possibilitando a reflexão por 

parte dos grupos que manifestaram determinados erros. Discutir sobre as fragilidades de cada uma das 

estratégias utilizadas e também sobre outras possibilidades que não foram utilizadas pelos grupos, 

possibilitou que os estudantes percebessem as limitações em suas concepções a respeito da flutuação dos 

corpos e adquirisse um grau de compreensão mais consistente, algo que foi reforçado ao longo das demais 

atividades da sequência didática. 



P á g i n a  | 181 

 

 

 

 

 

 

om tudo o que foi exposto neste trabalho, pudemos perceber que o erro, quando identificado e 

tratado adequadamente pelo professor, pode se tornar um aliado no processo de ensino-

aprendizagem, principalmente ao estudante. Para tanto, é importante que o docente tenha em 

mente, antes de qualquer coisa, que o erro manifestado não é apenas um indicador de fracasso. Ele 

evidencia a existência de um conhecimento que até certo ponto se mostra válido e coerente, mas que, em 

determinados contextos, torna-se inapropriado e limitado. Cabe ao professor identificar o tipo de erro 

manifestado, conforme sua natureza, e investigar as causas que levaram ao seu surgimento. É com base na 

compreensão desses fatores que o ele dará os devidos encaminhamentos que levarão o estudante a 

correção desse erro, no sentido de estabelecer novos percursos cognitivos, o que caracterizará o processo 

de aprendizagem. 

 Além do mais, percebe-se também que, tão importantes quanto ter essa compreensão a respeito do 

erro, são os procedimentos didáticos que o professor fará uso para possibilitar a manifestação do erro 

como aspecto positivo e produtivo. Neste sentido, recorremos à proposta do Ensino por Investigação por 

possibilitar uma prática de ensino válida para atingir os nossos objetivos. Por ter como características uma 

maior participação e autonomia do estudante, sendo o professor o mediador do conhecimento, e o seu 

caráter problematizador, esta estratégia de ensino permite ao professor identificar as fragilidades nas 

diferentes capacidades e competências que se esperam ser desenvolvidas ao longo da vida acadêmica dos 

estudantes, possibilitando-o encaminhar ações que visem à superação dessas fragilidades. 

 C 

Considerações finais 
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ANEXOS 

1. Critérios PAC 

Grupos Nome 
Análise e 

Argumentação 

Plano de 

Trabalho 
Dedicação TOTAL 

1 

A1 

  

  

A2   

A3   

2 

B1 

  

  

B2   

B3   

B4   

3 

C1 

  

  

C2   

C3   

4 

D1 

  

  

D2   

D3   

D4   

5 

E1 

  

  

E2   

E3   

E4   

6 

F1 

  

  

F2   

F3   

F4   

7 

G1 

  

  

G2   

G3   

8 

H1 

  

  

H2   

H3   

H4   

9 

I1 

  

  

I2   

I3   

I4   

(Tabela 17: Critérios PAC) 

https://academico.ifrn.edu.br/QACADEMICO/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=184948
https://academico.ifrn.edu.br/QACADEMICO/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=148270
https://academico.ifrn.edu.br/QACADEMICO/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=185302
https://academico.ifrn.edu.br/QACADEMICO/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=185722
https://academico.ifrn.edu.br/QACADEMICO/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=185282
https://academico.ifrn.edu.br/QACADEMICO/index.asp?t=3081&COD_MATRICULA=185303
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2. Reformulação das hipóteses 

Reformulação das hipóteses: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reelaboração do Plano de Trabalho: 

Materiais utilizados: 

  

  

  

  

  

   

  

  

 

Montagem e procedimento experimentais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 
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3. Plano de aula – o conceito de densidade (parte 1): 

Professor: Francarlos Martins 

Tema da aula: O conceito de densidade 

 

PLANO DE AULA 

 

 Conteúdo Geral: 

Hidrostática. 

 Conteúdo (s) específico (s): 

Densidade. 

 Público alvo: 

Alunos da 1ª série do Ensino Integrado do IFRN (turma de dependência). 

 Objetivo geral: 

Perceber as variáveis para a flutuação dos corpos. 

 Objetivos específicos: 

 Construção dos conceitos físicos sobre densidade; 

 Desenvolvimento de atitudes por parte dos alunos tais como: trabalho em equipe, curiosidade, 

dedicação e poder de argumentação; 

 Apreensão de técnicas e habilidades experimentais tais como: manipular instrumentos de laboratório, 

realizar medições, analisar e interpretar dados, etc. 

 Metodologia 

Aula na perspectiva investigativa. 

 Recursos didáticos: 

Quadro branco, pincel para quadro branco e apagador para quadro branco. 

 

 Materiais necessários: 

 Bola de borracha; 

 Moeda de cinquenta centavos; 

 Recipiente plástico transparente; 

 Água; 

 Massa de modelar. 

 Requisitos: 

Os conceitos de massa e volume de um corpo. 

 Avaliação: 

A avaliação se dará de forma contínua atentando principalmente para a participação dos 

alunos durante as atividades, o registro por escrito nos cadernos pessoais e a assimilação das 

informações com os exemplos cotidianos, sendo utilizadas filmagens e/ou gravações para 

tanto. 
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 Procedimento: (aula de 90 minutos) 

Momento da sensibilização (10 min.): 

O momento de sensibilização se dará a partir de uma brincadeira em que os alunos 

irão analisar o comportamento de alguns objetos quando estes forem colocados em um 

recipiente com água. A partir daí, será questionado o porquê de alguns objetos flutuarem e 

outros não quando colocados em um mesmo recipiente contendo água. 

Com isso, os alunos serão questionados sobre quais variáveis influenciam na flutuação 

ou não de um corpo quando este é colocado dentro de um recipiente contendo água. Para 

tanto, eles farão uso de um pedaço de massa de modelar o que permitirá, ao longo da 

atividade, analisar quais as condições necessárias para que a flutuação ocorra. 

 

Elaboração das hipóteses (5 min.): 

 Cada grupo levantará a sua hipótese para responder a seguinte questão problema: 

Como fazer a massa de modelar flutuar? As hipóteses serão registradas no quadro semelhante 

ao que eles deverão fazer em seus cadernos individuais e no roteiro da atividade. 

 

Elaboração do plano de trabalho (15 min.): 

 Neste momento, serão apresentados os materiais que eles poderão fazer uso para 

realizarem o desafio. Trata-se de um pedaço de massa de modelar, inicialmente em forma de 

uma esfera, e um recipiente contendo água onde a massa de modelar será posta. A ideia é que 

os alunos possam apontar fragilidades no plano de trabalho do seu grupo e propor sugestões 

para ele, o que irá estimular o debate entre seus componentes. 

 

Apresentação dos planos de trabalho para o grande grupo (10 min.): 

 Neste momento, cada grupo apresentará o seu plano de trabalho para os demais 

colegas da turma. A intenção é que os grupos discutam entre si suas propostas iniciais 

contidas em seus planos de modo que haja a troca de informações entre eles. 

 

Reformulação das hipóteses e alterações no plano de trabalho (10 min.): 

 Com as discussões que houve anteriormente, cada grupo poderá fazer alterações em 

suas hipóteses e no seu plano de trabalho, justificando o motivo de tal reformulação. 

 

Montagem do arranjo experimental e análise dos dados (25 min.): 

 Com o plano de trabalho já elaborado, cada grupo irá pôr em prática o seu 

planejamento desenvolvendo a sua estratégia para fazer flutuar o pedaço de massa de 

modelar, seguida de uma breve explicação do ocorrido. 

  

Síntese coletiva (15 min.): 

Ao final da apresentação, serão discutidas, coletivamente, as estratégias que foram 

apresentadas pelos alunos para fazer flutuar a massa de modelar em questão. Este momento 

também será oportuno para discutir as variáveis envolvidas na flutuação ou não de um 

determinado corpo. Com isso, pretende-se chegar ao conceito de densidade, mesmo que não 

matematicamente, como sendo uma relação entre a massa do objeto e o seu respectivo 

volume, compondo assim a síntese coletiva da atividade. 
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4. Roteiro coletivo – o conceito de densidade (parte 1): 

 
Disciplina Professor Bimestre P. Letivo 

Física I Francarlos Martins de Carvalho 4º 2014.2 

Alunos (as) Turma 

  

  

  

  

 

Elaboração das hipóteses: Como fazer para a massa de modelar flutuar? 

 

 

 

 

Elaboração do Plano de Trabalho: 

Materiais utilizados: 

  

   

   

   

   

   

Montagem e procedimento experimentais: 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

Análise dos resultados: a estratégia elabora pelo seu grupo funcionou? Justifique.  
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5. Plano de aula – o conceito de densidade (parte 2): 

Professor: Francarlos Martins 

Tema da aula: O conceito de densidade 

 

PLANO DE AULA 

 

 Conteúdo Geral: 

Hidrostática. 

 Conteúdo (s) específico (s): 

Densidade. 

 Público alvo: 

Alunos da 1ª série do Ensino Integrado do IFRN (turma de dependência). 

 Objetivo geral: 

Compreender as condições para a flutuação dos corpos. 

 Objetivos específicos: 

 Construção dos conceitos físicos sobre densidade; 

 Desenvolvimento de atitudes por parte dos alunos tais como: trabalho em equipe, curiosidade, 

dedicação e poder de argumentação; 

 Apreensão de técnicas e habilidades experimentais tais como: manipular instrumentos de laboratório, 

realizar medições, analisar e interpretar dados, etc. 

 Metodologia 

Aula na perspectiva investigativa. 

 Recursos didáticos: 

Computador com acesso à internet, quadro branco, projetor multimídia (data show), pincel 

para quadro branco, apagador para quadro branco, sistema operacional Windows XP e 

software de apresentação de slides PowerPoint 2007. 

 

 Materiais necessários: 

 Garrafas do tipo PET (diversos tamanhos); 

 Fita adesiva do tipo isolante; 

 Barbante; 

 Água. 

 Depósito grande de plástico de 11 litros; 

 Béquer graduado. 

 Requisitos: 

Os conceitos de massa e volume de um corpo. 

 Avaliação: 

A avaliação se dará de forma contínua atentando principalmente para a participação dos 

alunos durante as atividades, o registro por escrito nos cadernos pessoais e a assimilação das 

informações com os exemplos cotidianos, sendo utilizadas filmagens e/ou gravações para 

tanto. 
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 Procedimento: (aula de 90 minutos) 

Momento da sensibilização (10 min.): 

O momento de sensibilização se dará a partir da leitura coletiva de um fragmento de 

reportagem sobre o resgate do navio Costa Concórdia que naufragou no ano de 2012 na costa 

marítima da ilha de Giglio, Itália. Após a leitura, os alunos serão indagados sobre como eles 

iriam agir para desencalhar o referido navio da costa, uma vez que, mais da metade de sua 

estrutura estava submersa. Esta discussão levará a turma ao questionamento de como os 

corpos flutuam e quais as condições necessárias para que isso ocorra. 

 

Elaboração das hipóteses (5 min.): 

 Cada grupo levantará a sua hipótese para responder a seguinte questão problema: 

Como o seu grupo iria proceder para resgatar a garrafa que está submersa no recipiente? As 

hipóteses serão registradas no quadro semelhante ao que eles deverão fazer em seus cadernos 

individuais e no roteiro da atividade. 

 

Elaboração do plano de trabalho (15 min.): 

 Neste momento, serão apresentados os materiais que eles poderão fazer uso para 

realizarem o desafio. Trata-se de uma garrafa do tipo PET cuja capacidade é de 

aproximadamente 600 ml e encontra-se preenchida completamente com água, de modo que 

ela afunde totalmente no recipiente com água. Também serão apresentados os diversos outros 

materiais que eles poderão fazer uso para tal finalidade, como: garrafas menores do tipo PET, 

fita adesiva isolante, barbantes, água, etc. 

 

Apresentação dos planos de trabalho para o grande grupo (10 min.): 

 Neste momento, cada grupo apresentará o seu plano de trabalho para os demais 

colegas da turma. A intenção é que os grupos discutam entre si suas propostas iniciais 

contidas em seus planos de modo que haja a troca de informações entre eles. 

 

Reformulação das hipóteses e alterações no plano de trabalho (10 min.): 

 Com as discussões que houve anteriormente, cada grupo poderá fazer alterações em 

suas hipóteses e no seu plano de trabalho, justificando o motivo de tal reformulação. 

 

Montagem do arranjo experimental e análise dos dados (25 min.): 

 Com o plano de trabalho já elaborado, cada grupo irá pôr em prática o seu 

planejamento desenvolvendo a sua estratégia para resgatar a garrafa que está submersa, 

seguida de uma breve explicação do ocorrido. 

  

Síntese coletiva (15 min.): 

Ao final das apresentações, serão discutidas, coletivamente, as estratégias que foram 

apresentadas pelos grupos para resgatar a garrafa em questão. Este momento também será 

oportuno para discutir as condições necessárias para a flutuação ou não de um determinado 

corpo. Com isso, pretende-se voltar ao conceito de densidade, agora matematicamente, como 

sendo a razão entre a massa do objeto e o seu respectivo volume, enfatizando que para que 

ocorra a flutuação a densidade do objeto deverá ser menor que a densidade do meio e em que 

ele está inserido, compondo assim a síntese coletiva da atividade. 
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6. Roteiro coletivo – o conceito de densidade (parte 2): 

Disciplina Professor Bimestre P. Letivo 

Física I Francarlos Martins de Carvalho 4º 2014.2 

Alunos (as) Turma 

  

  

  

  

 

Elaboração das hipóteses: Como o seu grupo iria proceder para resgatar a garrafa que está 

submersa no recipiente? 

 

 

 

Elaboração do Plano de Trabalho: 

Materiais utilizados: 

  

  

   

   

   

Montagem e procedimento experimentais: 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

Análise dos resultados: a estratégia elabora pelo seu grupo funcionou? Justifique.  
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7. Plano de aula – o cálculo da densidade: 

Professor: Francarlos Martins 

Tema da aula: O cálculo da Densidade 

 

PLANO DE AULA 

 

 Conteúdo Geral: 

Hidrostática. 

 Conteúdo (s) específico (s): 

Densidade. 

 Público alvo: 

Alunos da 1ª série do Ensino Integrado do IFRN (turma de dependência). 

 Objetivo geral: 

Analisar analiticamente as condições para a flutuação dos corpos. 

 Objetivos específicos: 

 Compreensão do cálculo da densidade e suas unidades de medida; 

 Desenvolvimento de atitudes por parte dos alunos tais como: trabalho em equipe, curiosidade, 

dedicação e poder de argumentação; 

 Apreensão de técnicas e habilidades experimentais tais como: realizar medições, analisar e interpretar 

dados, preencher tabelas. 

 Metodologia 

Aula na perspectiva investigativa. 

 Recursos didáticos: 

Quadro branco, pincel para quadro branco e apagador para quadro branco. 

 Materiais necessários: 

 Garrafas do tipo PET (diversos tamanhos); 

 Fita adesiva do tipo isolante; 

 Barbante; 

 Régua; 

 Balança digital (5 kg); 

 Dinamômetro; 

 Calculadora; 

 Água. 

 Depósito grande de plástico de 11 litros; 

 Béquer graduado. 

 Requisitos: 

Os conceitos de massa, volume, peso e densidade de um corpo. 

 Avaliação: 

A avaliação se dará de forma contínua atentando principalmente para a participação dos 

alunos durante as atividades, o registro por escrito nos cadernos pessoais e a assimilação das 

informações com os exemplos cotidianos, sendo utilizadas filmagens e/ou gravações para 

tanto. 



P á g i n a  | 192 

 

 

 

 Procedimento: (aula de 90 minutos) 

Momento da sensibilização (5 min.): 

O momento de sensibilização se dará a partir da recapitulação da síntese coletiva da 

aula anterior sendo os alunos questionados quanto as informações que se fazem necessárias 

saber para prever o comportamento de um determinado objeto quando imerso em um meio 

líquido, ou seja, se ele iria flutuar ou não. 

 Esta discussão levará a turma a refletir sobre como se efetua o cálculo da densidade 

dos corpos e do meio no qual eles foram inseridos, assim como sobre as condições necessárias 

para que ocorra a flutuação. Além do mais, esta atividade também permitirá que se explorem 

as diferentes unidades de medida que podem ser utilizadas. 

 

Elaboração das hipóteses (5 min.): 

 Cada grupo levantará a sua hipótese para responder a seguinte questão problema: 

Como se pode calcular a densidade da garrafa antes e depois do resgate? As hipóteses serão 

registradas no quadro semelhante ao que eles deverão fazer em seus cadernos individuais e no 

roteiro da atividade. 

 

Elaboração do plano de trabalho (15 min.): 

 Neste momento, serão apresentados os materiais que eles poderão fazer uso para 

realizarem o desafio.  Trata-se principalmente de uma garrafa do tipo PET cuja capacidade é 

de aproximadamente 600 ml e encontra-se preenchida completamente com água, de modo que 

ela afunde totalmente no recipiente com água. Também serão apresentados os diversos outros 

materiais que eles poderão fazer uso para tal finalidade, como: garrafas menores do tipo PET, 

fita adesiva isolante, barbantes, água, calculadora, régua, balança digital e dinamômetro. 

 

Apresentação dos planos de trabalho para o grande grupo (10 min.): 

 Neste momento, cada grupo apresentará o seu plano de trabalho para os demais 

colegas da turma. A intenção é que os grupos discutam entre si suas propostas iniciais 

contidas em seus planos de modo que haja a troca de informações entre eles. 

 

Reformulação das hipóteses e alterações no plano de trabalho (10 min.): 

 Com as discussões que houve anteriormente, cada grupo poderá fazer alterações em 

suas hipóteses e no seu plano de trabalho, justificando o motivo de tal reformulação. 

 

Montagem do arranjo experimental e análise dos dados (25 min.): 

 Com os planos de trabalho já elaborados, cada grupo irá pôr em prática o seu 

planejamento desenvolvendo sua estratégia para calcular a densidade da garrafa nos dois 

instantes considerados, seguida de uma breve explicação do ocorrido. 

 

Síntese coletiva (20 min.): 

Ao final das apresentações, serão discutidas, coletivamente, as estratégias que foram 

apresentadas pelos grupos para o cálculo da densidade da garrafa utilizada. Este procedimento 

não será trivial, uma vez que eles terão que fazer uso de diferentes estratégias para, por 

exemplo, encontrar o volume da garrafa, a massa dos mesmos e também a densidade da água. 

Além do mais, será necessário todo um cuidado com as unidades de medidas utilizadas, uma 

vez que deverão estar de acordo umas com as outras para que o resultado seja coerente. 
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Com isso, pretende-se chegar à análise da flutuação dos corpos com base nos valores 

encontrados para a densidade, evidenciado que a flutuação do corpo só será atingida se a sua 

densidade for menor que a densidade do meio em que ele esteja submerso, compondo assim a 

síntese coletiva da atividade. 
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8. Roteiro coletivo – o cálculo da densidade: 

Disciplina Professor Bimestre Grupo 

Física I Francarlos Martins de Carvalho 4º 
 

Alunos (as) Turma 

  

  

  

  

 

Elaboração das hipóteses: Como se pode calcular a densidade da garrafa antes e depois do 

resgate? 

 

 

 

 

Elaboração do Plano de Trabalho: 

Materiais utilizados: 

  

   

   

    

  

   

Montagem e procedimento experimentais: 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

Coleta dos dados: 

      

      

      

      

Tratamento dos dados (cálculos): 

 

 

 

 

Análise dos resultados: a estratégia elabora pelo seu grupo funcionou? Justifique.  
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9. Plano de aula – o conceito de peso aparente: 

Professor: Francarlos Martins 

Tema da aula: O conceito de peso aparente 

 

PLANO DE AULA 

 

 Conteúdo Geral: 

Hidrostática. 

 Conteúdo (s) específico (s): 

Força de Empuxo. 

 Público alvo: 

Alunos da 1ª série do Ensino Integrado do IFRN (turma de dependência). 

 Objetivo geral: 

Compreender a ação da força de empuxo sobre um objeto imerso em um fluído. 

 Objetivos específicos: 

 Construção dos conceitos físicos sobre força de empuxo; 

 Desenvolvimento de atitudes por parte dos alunos tais como: trabalho em equipe, curiosidade, 

dedicação e poder de argumentação; 

 Apreensão de técnicas e habilidades experimentais tais como: manipular instrumentos de laboratório, 

realizar medições, analisar e interpretar dados, etc. 

 Metodologia 

Aula na perspectiva investigativa. 

 Recursos didáticos: 

Quadro branco, pincel para quadro branco e apagador para quadro branco. 

 Materiais necessários – introdução: 

 Um pequeno cilindro metálico; 

 Um pequeno guarda volumes de plástico; 

 Moedas de 50 centavos; 

 Um dinamômetro; 

 Dois béqueres graduados; 

 Álcool; 

 Água. 

 Requisitos: 

Os conceitos de força, vetores e peso de um objeto. 

 Avaliação: 

A avaliação se dará de forma contínua atentando principalmente para a participação dos 

alunos durante as atividades, o registro por escrito nos cadernos pessoais e a assimilação das 

informações com os exemplos cotidianos, sendo utilizadas filmagens e/ou gravações para 

tanto. 
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 Procedimento: (aula de 90 minutos) 

Momento da sensibilização (10 min.): 

O momento de sensibilização se dará a partir da análise de uma situação em que um 

pequeno cilindro metálico terá seu peso medido por um dinamômetro em duas situações: solto 

no ar e dentro de um recipiente com água. Os alunos serão questionados se o valor registrado 

pelo dinamômetro sofrerá alteração da primeira situação para a outra. 

 Esta discussão levará a turma ao questionamento de como o peso registrado pelo 

dinamômetro sofreu alteração quando o objeto foi mergulhado no recipiente contendo água. A 

culminância do momento de sensibilização se dará na construção de um diagrama de forças, 

onde os alunos poderão identificar a existência da força (de Empuxo) responsável por tal 

alteração, sendo ela contrária à força peso. 

 

Elaboração das hipóteses (5 min.): 

 Cada grupo levantará a sua hipótese para responder a seguinte questão problema: 

Quais variáveis influenciam na Força de Empuxo? As hipóteses serão registradas no quadro 

semelhante ao que eles deverão fazer em seus cadernos individuais e no roteiro da atividade. 

 

Elaboração do plano de trabalho (15 min.): 

 Neste momento, serão apresentados os materiais que eles poderão fazer uso para 

realizarem o desafio.  Trata-se de dois béqueres, água, álcool, um dinamômetro, um pequeno 

guarda volumes de plástico, um cilindro metálico e moedas de 50 centavos. 

 

Apresentação dos planos de trabalho para o grande grupo (10 min.): 

 Neste momento, cada grupo apresentará o seu plano de trabalho para os demais 

colegas da turma. A intenção é que os grupos discutam entre si suas propostas iniciais 

contidas em seus planos de modo que haja a troca de informações entre eles. 

 

Reformulação das hipóteses e alterações no plano de trabalho (10 min.): 

 Com as discussões que houve anteriormente, cada grupo poderá fazer alterações em 

suas hipóteses e no seu plano de trabalho, justificando o motivo de tal reformulação. 

 

Montagem do arranjo experimental e análise dos dados (25 min.): 

 Com o plano de trabalho já elaborado, cada grupo irá pôr em prática o seu 

planejamento desenvolvendo a sua estratégia para determinar as variáveis que influenciam no 

valor da Força de Empuxo, seguida de uma breve explicação do ocorrido. 

 

Síntese coletiva (15 min.): 

Ao final das apresentações, serão discutidas coletivamente, as estratégias que foram 

apresentadas pelos grupos para a determinação das variáveis que influenciam no valor da 

Força de Empuxo. Esse procedimento não será trivial, uma vez que eles terão que bolar 

estratégias para validar suas hipóteses. Com isso, pretende-se chegar às variáveis que 

influenciam na força de empuxo, que nada mais é do que o peso do líquido deslocado. Não se 

espera que os alunos construam sozinhos essa formulação matemática, mas que apontem as 

variáveis do líquido como sendo as determinantes para a intensidade da força de empuxo. 
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10. Roteiro coletivo – o conceito de peso aparente: 

Disciplina Professor Bimestre Grupo 

Física Francarlos Martins de Carvalho 4º 
 

Alunos (as) Turma 

  

  

  

  

 

Elaboração das hipóteses: Quais variáveis influenciam na Força de Empuxo? 

 

 

 

 

 

 

Elaboração do Plano de Trabalho: 

Materiais utilizados: 

  

  

   

   

   

   

Montagem e procedimento experimentais: 

 

 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

Análise dos resultados: a estratégia elabora pelo seu grupo funcionou? Justifique.  
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11. Plano de aula – o cálculo do empuxo: 

Professor: Francarlos Martins 

Tema da aula: O cálculo do Empuxo 

 

PLANO DE AULA 

 

 Conteúdo Geral: 

Hidrostática. 

 Conteúdo (s) específico (s): 

Força de Empuxo. 

 Público alvo: 

Alunos da 1ª série do Ensino Integrado do IFRN (turma de dependência). 

 Objetivo geral: 

Analisar analiticamente a ação da força de Empuxo. 

 Objetivos específicos: 

 Compreensão do cálculo da força de Empuxo e suas unidades de medida; 

 Desenvolvimento de atitudes por parte dos alunos tais como: trabalho em equipe, curiosidade, 

dedicação e poder de argumentação; 

 Apreensão de técnicas e habilidades experimentais tais como: realizar medições, analisar e interpretar 

dados, preencher tabelas. 

 Metodologia 

Aula na perspectiva investigativa. 

 Recursos didáticos: 

Quadro branco, pincel para quadro branco e apagador para quadro branco. 

 Materiais necessários – introdução: 

 Dinamômetro; 

 Pequeno guarda volumes de plástico; 

 Moedas de 50 centavos; 

 Água; 

 Água com sal; 

 Dois béqueres graduado; 

 Régua; 

 Balança digital. 

 Requisitos: 

Os conceitos de força, vetores e peso de um objeto. 

 Avaliação: 

A avaliação se dará de forma contínua atentando principalmente para a participação dos 

alunos durante as atividades, o registro por escrito nos cadernos pessoais e a assimilação das 

informações com os exemplos cotidianos, sendo utilizadas filmagens e/ou gravações para 

tanto. 
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 Procedimento: (aula de 90 minutos) 

Momento da sensibilização (10 min.): 

O momento de sensibilização se dará a partir da recapitulação da síntese coletiva da 

aula anterior sendo os alunos questionados quanto as informações que se fazem necessárias 

saber para prever o comportamento de um determinado objeto quando imerso em um meio 

líquido, ou seja, se ele iria flutuar ou não. 

 Esta discussão levará a turma a refletir sobre como se efetua o cálculo da força de 

empuxo que atua sobre um objeto imerso em um meio líquido, assim como sobre as 

condições necessárias para que ocorra a flutuação. Além do mais, esta atividade também 

permitirá que se explorem as diferentes unidades de medida que podem ser utilizadas. 

 

Elaboração das hipóteses (5 min.): 

 Cada grupo levantará a sua hipótese para responder a seguinte questão problema: 

Como se pode calcular o Empuxo sobre esse objeto? As hipóteses serão registradas no quadro 

semelhante ao que eles deverão fazer em seus cadernos individuais e no roteiro da atividade. 

 

Elaboração do plano de trabalho (15 min.): 

 Neste momento, serão apresentados os materiais que eles poderão fazer uso para 

realizarem o desafio. Trata-se do mesmo guarda volumes de plástico (preenchido com 

algumas moedas) utilizado na aula anterior, o qual será posto em um recipiente contendo água 

e em outro contendo água com sal, sendo que em ambos ele afundará. Também serão 

apresentados os diversos outros materiais que eles poderão fazer uso para tal finalidade, 

como: dinamômetro, régua e balança digital. 

 

Apresentação dos planos de trabalho para o grande grupo (10 min.): 

 Neste momento, cada grupo apresentará o seu plano de trabalho para os demais 

colegas da turma. A intenção é que os grupos discutam entre si suas propostas iniciais 

contidas em seus planos de modo que haja a troca de informações entre eles. 

 

Reformulação das hipóteses e alterações no plano de trabalho (10 min.): 

 Com as discussões que houve anteriormente, cada grupo poderá fazer alterações em 

suas hipóteses e no seu plano de trabalho, justificando o motivo de tal reformulação. 

 

Montagem do arranjo experimental e análise dos dados (25 min.): 

 Com os planos de trabalho já elaborados, cada grupo irá pôr em prática o seu 

planejamento desenvolvendo sua estratégia para calcular a força de empuxo sobre o objeto 

disponibilizado, seguida de uma breve explicação do ocorrido. 

 

Síntese coletiva (15 min.): 

Ao final das apresentações, serão discutidas, coletivamente, as estratégias que foram 

apresentadas pelos grupos para o cálculo da força de empuxo sobre o objeto disponibilizado. 

Este procedimento não será trivial, uma vez que eles terão que fazer uso de diferentes 

estratégias para, por exemplo, encontrar o volume do líquido deslocado e também a densidade 

dos mesmos. Além do mais, será necessário todo um cuidado com as unidades de medidas 
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utilizadas, uma vez que deverão estar de acordo umas com as outras para que o resultado seja 

coerente. 

Com isso, pretende-se analisar a flutuação dos corpos com base nos valores 

encontrados para a força de empuxo, evidenciando que a flutuação do corpo só será atingida 

se a força de empuxo for superior à força peso que atua sobre o objeto, compondo assim a 

síntese coletiva da atividade. 
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12. Roteiro coletivo – o cálculo do empuxo: 

13. Disciplina Professor Bimestre Grupo 

Física I Francarlos Martins de Carvalho 4º 
 

Alunos (as) Turma 

  

  

  

  

 

Elaboração das hipóteses: Como se pode calcular o empuxo sobre esse objeto? 

 

 

 

 

Elaboração do Plano de Trabalho: 

Materiais utilizados: 

  

   

   

   

   

   

Montagem e procedimento experimentais: 

 

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

Coleta dos dados: 

      

      

      

      

 

Tratamento dos dados (cálculos): 

 

 

 

 

Análise dos resultados: a estratégia elabora pelo seu grupo funcionou? Justifique.  

 


